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Notulen ALV 20-11-2013  
 

 

Presentielijst  
1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Jeroen Brus   Secretaris  

3. Wytse Valkema    Penningmeester  

4. Rogier Wennink    Algemeen bestuurslid 

5. Rowanne Degenhart  Kandidaat-bestuurslid 

6. Manuel Wolf   Selwerd II (30) 

7. Erike Meuwese   Selwerd II (30) 

 

 

 

1. Opening  

Jenna opent de vergadering om 18:16 uur en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Vaststellen agenda 

Manuel en Erik stellen zich voor en vertellen welke functie zij vertegenwoordigen binnen 

de bewonersvereniging van Selwerd II. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

  

 

3. Mededelingen  

Het quorum is niet gehaald, er zijn 93 stemmen op deze ALV vertegenwoordigd. Omdat 

dit een extra ALV betreft hoeft het quorum niet gehaald te worden om besluiten te 

mogen nemen, dit is vastgelegd in de statuten. 

 

 

4. Post in en uit  

-  

 

 

5. Notulen vorige ALV (14 november 2013) 

 Erik en Manuel lezen de notulen van 14 november door. De andere notulen worden 

niet besproken. 

 Erik gaat in op de kwestie rondom de huismeesters. Het Grobos geeft hierover een 

korte toelichting. Verdere details worden besproken op de extra vergadering die na 

deze ALV plaatsvindt.  

 Verbeterpunt notulen: blz. 2, onderaan: ‘’Selwerd-flats’’ veranderen in ‘’Selwerd III-

flat’’ 
 
 
 

6. Installatie kandidaat-bestuurslid* 

 Rowanne geeft een toelichting op haar sollicitatie. 

 Erik: vraagt of Rowanne ervaring heeft met bewonersbesturen en/of commissies. 

Rowanne heeft hier geen eerdere ervaring mee. Wel heeft Rowanne in diverse 

commissies gezeten. 

 Erik: vraagt of Rowanne het gaat uithouden met de rest van het Grobos-bestuur. 

Rowanne geeft een politiek correct antwoord. 

 De aanwezige leden van de ALV (van beide vergaderingen) stemmen unaniem vóór 

de installatie van de kandidaat-bestuurslid. 
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7. Financieel resultaat 2012-2013* 

Wytse geeft een toelichting op de financiële resultaten. Daarnaast neemt Wytse de 

conclusies van de kascommissie door. Daarna gaat Wytse puntsgewijs langs de financiële 

resultaten en geeft waar nodig toelichting. Wytse levert tot slot aanvullende financiële 

stukken. De aanwezige leden van de ALV (van beide vergaderingen) stemmen unaniem 

vóór het financieel resultaat 2012-2013. 

   

 

8. Sociaal jaarverslag 2012-2013* 

Erik en Manuel lezen het sociaal jaarverslag in zijn geheel door. Zij hebben geen verdere 

op  -of aanmerkingen. De aanwezige leden van de ALV (van beide vergaderingen) 

stemmen unaniem vóór het sociaal jaarverslag 2012-2013. 

 

 

9. LHS 

Jenna geeft een korte toelichting over het LHS. Erik en Manuel hebben geen verdere 

vragen over het LHS  

 

 

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

Erik heeft vragen over de DigiD-fraude bij de Hoendiep II-flat. Jeroen geeft een korte 

toelichting over de gebeurtenissen van afgelopen weken. Erik geeft aan dat er ook bij 

buitenlandse studenten gefraudeerd wordt. Erik en Manuel hebben vanuit hun positie als 

hoofdbewoners een brief opgesteld. Deze zullen zij ook doormailen naar het Grobos. 

 

11. Rondvraag 

Erik vraagt of wij de notulen kunnen indexeren op de Grobos site. Rogier zal hiermee aan 

de slag gaan. 

 

12. Sluiting 

Jenna sluit de vergadering om 19:04 uur. 

 


