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Notulen ALV 27-06-2013  
 

 

Presentielijst  
1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Bart Nieuwenhuis  Secretaris  

3. Wytse Valkema    Penningmeester  

4. Rogier Wennink    Algemeen bestuurslid 

5. Jeroen Brus   Algemeen bestuurslid 

6. Jochem Vos    Hoendiep I + III (28) 

7. Tom Lankheet   Selwerd II (30) 

8. Emma Nitert   Hoendiep II (15) 

9. Marijn Hendriks   Eendrachtskade ZZ 10 (9) 

 

 

1. Opening  

Jenna opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom.  

 

 

2. Vaststellen agenda  

Aan de agenda wordt het punt ´servicekosten´ toegevoegd. 
 

 

3. Mededelingen  

Het quorum dat ligt bij ten minste 98 stemmen is niet behaald. Er zijn 82 stemmen op 

deze ALV vertegenwoordigd. 

 

4. Post in en uit  

Geen 

 

5. Servicekosten 

Marijn geeft aan dat ze veel te veel heeft teruggekregen (€ 930,-). 

Een overzicht van de teruggaven in de vertegenwoordigde panden: 

- Selwerd II en III: € 120,- 

- Hoendiep I: € 277,- 

- E.K. ZZ 10: € 930,- 

- Hoendiep II: € 360,- 

 

De meerderheid van de groep vindt het teruggekregen bedrag prima. Er wordt 

gediscussieerd over wat een acceptabel bedrag is qua teruggave. De meningen hierover 

verschillen. Sophie noemt € 100,- per jaar. Wytse vraagt wat de anderen zouden willen. 

Jeroen zegt 10% van de jaarlijkse huur. De rest vindt een maandbedrag genoeg. 

Concluderend vindt men de teruggave prima, zolang men maar niet bij hoeft te betalen. 

 

6. Notulen vorige ALV (18 april 2013) 

Wytse noemt punt 6, laatste bullet: subsidie 2011-2012 is in 2013 gestort. 

 

7. Presentatie beleidsplan 2013-2014 

Jenna presenteert het beleidsplan. Marijn vraagt wie er in de werkgroepen zitten. Voor 

de werkgroep over voordracht en coöptatie verwijst Jenna naar de onze website. Daar is 

het advies dat wij gegeven hebben over dit onderwerp terug te vinden. Bij de andere 

werkgroepen werkt het Grobos samen met betrokkenen binnen Lefier. Over de 

discussieavond is Marijn enthousiast. Aan de andere kant is ze bang dat bewoners 

minder enthousiast zullen zijn (‘’Het interesseert ze gewoon echt niet’’). De 

vertegenwoordigers van de panden zijn wel enthousiast. Iedereen wil graag meehelpen 

met PR. Jenna vraagt iedereen naar de mening over ons beleidsplan. Iedereen is positief 
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en vindt het plan vernieuwend. 

 

8. Presentatie begroting 2013-2014 (over dit punt moet gestemd worden) 

- De begroting wordt punt voor punt doorgenomen. Wytse licht toe. Matige boekhouding 

overgenomen van Rico. Wytse heeft zo goed mogelijk begroot.  

- Sophie vraagt hoe het zit met de OZB. Wytse zal dit uitzoeken.  

- Sophie vraagt naar de toelichting op de begroting. Dat hebben we voor nu mondeling 

gedaan. Waarvoor dank van de ALV.  

- Marijn tipt: ‘’Opschrijven, dan voorkom je gaten en vragen’’.  

- Daarnaast de mondelinge toelichting op internet plaatsen voor afwezigen. 

- Over de volgende posten worden de volgende opmerkingen geplaatst: 

 

453 Abonnementskosten: opzoeken: wat is het? 

459 Verzekeringskosten: wat voor verzekering? Hoofdelijke aansprakelijkheid 

bestuursleden? 

480 Onroerende-zaakbelasting: OZB? Kan niet. 

 

- Bestuursleden krijgen in juli en augustus geen bestuursvergoeding 

- Met de besparing van bovenstaande kunnen we een extra bestuurslid aannemen. 

- Mondeling wordt overeengekomen dat alle stemmen mogen worden meegenomen naar 

de volgende ALV (i.v.m. niet behalen quorum). 

 

9. Vacature nieuw bestuurslid 

- Sophie vraagt of we met z’n vijven blijven. Ja, wegens de vele overleggen overdag. 

- Marijn vraagt hoe we gaan werven. Zelfde als anders. 

 

10. W.v.t.t.k. 

- Wytse: nieuwe subsidie 2012-2013 komend lopend halfjaar ook binnen. 

- Bart: wie heeft interesse voor de kascommissie 

 

11. Rondvraag 

- Wie komt er dit jaar in de kascommissie? 

- Hoe gaat het met de panden: 

 

Selwerd II: Niet veel (Tom). 

Selwerd III: DigiD-fraude (Tom). 

Hoendiep I: Nieuwe keukens: technisch in orde, wel vervangen!! + muizenoverlast: tip: 

neem/huur een kat. 

Hoendiep II: 1/9 opvolging Sophie (Sophie & Emma). 

E.K. ZZ 10: Niks (Marijn). 

 

12. Sluiting 

Jenna sluit de vergadering om 21:50 uur en nodigt iedereen uit om wat te blijven 

drinken. 

 


