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Notulen ALV 04-03-2014  
 

 

Presentielijst  
1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Jeroen Brus   Secretaris  

3. Rowanne Degenhart  Penningmeester 

4. Rogier Wennink    Algemeen bestuurslid 

5. Sarah Brenkman   Kandidaat-bestuurslid 

6. Wytse Valkema   Vertrekkend bestuurslid 

7. Tjeerd van der Veen  Hoendiep I & III (28) 

8. Maarten Wessels   Hoendiep I & III 

9. Diana te Braake   Hoendiep II (15) 

10. Maria Aardappel   Hoendiep II  

11. Marijn Hendriks   Eendrachtskade Zuidzijde 10 (9) 

12. Rienk Kuipers   Eendrachtskade Zuidzijde 10 

13. Floris van der Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18)  

14. Erik Timmer   Bestuurssecretaris Lefier 

 

 

1. Opening  

Jenna opent de vergadering om 20:11 uur en heet iedereen van harte welkom.  

 

 

2. Vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt het agendapunt ‘eigenschappen manager gebiedsteam studenten’ 

toegevoegd. We zullen dit na agendapunt 8, ‘reorganisatie Lefier’, aan de orde brengen. 

  

 

3. Mededelingen  

Het quorum dat ligt bij ten minste 98 stemmen is niet behaald. Er zijn 71 stemmen op 

deze ALV vertegenwoordigd. Er zal een extra ALV worden gehouden binnen twee weken 

na de huidige om aan de vereisten in de statuten te voldoen. 

 

 

4. Post in en uit  

Jeroen meldt dat de gebruikelijke post is ontvangen: rekeningen, bankafschriften, 

informatie van de Woonbond en KvK-formulieren. Op de mail zijn diverse berichten 

ontvangen van de volgende partijen:  

- Lefier 

- NOL (Noordelijk Overleg Lefier) 

- KAR (Klanten Advies Raad) 

- LHS (Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting) 

- JHV (overleg Jongerenhuisvesting van de gemeente Groningen) 

 

5. Notulen vorige ALV (14 november 2013 en 20 november 2013) 

Op de notulen van de vorige ALV’s zijn de volgende opmerkingen: 

 Op de presentielijst hoeft er maar één keer per pand het aantal stemmen te 

worden weergegeven. Dit om verwarring over het aantal stemmen dat 

vertegenwoordigd is te voorkomen. Voorheen stond achter elke naam het aantal 

punten dat zijn of haar pand vertegenwoordigde.  

 Marijn vraagt of we ook de afmeldingen willen vastleggen in de notulen. Dit is 

geen probleem. 

 Floris vraagt wat er wordt bedoeld met het ‘mandaat’ in de notulen van 14 

november. Dit ‘mandaat’ sloeg op het feit dat hij op desbetreffende vergadering 
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zijn pand vertegenwoordigde en als lid van de kascommissie aanwezig was. Dit is 

destijds geregeld. 

 Op de notulen van 20 november 2013 zijn geen opmerkingen. 

 

 

6. Vertrek Wytse 

Jenna geeft aan dat Wytse op korte termijn stopt met het Grobos. Rowanne zal zijn 

functie als penningmeester van hem overnemen. Daarnaast zal Rogier de functie van 

vice-voorzitter op zich nemen. Dit is statutair gezien mogelijk en hierover hoeft niet apart 

gestemd te worden op de ALV. Als Sarah wordt aangenomen door de ALV zal zij de 

functie van algemeen bestuurslid op zich nemen. Tot slot noemt Wytse de redenen 

waarom hij stopt met Grobos. 

 

 

7. Installatie kandidaat-bestuurslid*: 

 Jenna geeft een korte samenvatting van de sollicitatieprocedure. Mensen hebben 

ongeveer drie weken de tijd gehad om te solliciteren op de functie van algemeen 

bestuurslid. In die periode hebben we 15 sollicitaties ontvangen waarvan we 7 

mensen op gesprek hebben gehad. Uit de overgebleven sollicitanten is Sarah 

Brenkman door het bestuur gekozen als kandidaat-bestuurslid. 

 Sarah geeft een korte toelichting op haar sollicitatie voor het Grobos. Door 

eerdere commissie-ervaring en betrokkenheid voor haar pand werd ze 

gemotiveerd om te solliciteren bij het Grobos. 

 Aanwezige vertegenwoordigers hebben geen vragen over de sollicitatie van Sarah. 

 Mondeling wordt overeengekomen dat alle stemmen mogen worden meegenomen 

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

   

 

8. Reorganisatie Lefier 

 Jenna geeft een korte inleiding over de reorganisatie van Lefier. 

 Vervolgens voert Erik Timmer het woord. Hij geeft allereerst een toelichting op 

zijn functie als bestuurssecretaris. Ondertussen krijgt iedereen een 

powerpointpresentatie op papier aangereikt. Hierop staan de sheets met daarin de 

onderwerpen die te maken hebben met de reorganisatie bij Lefier. 

 De reorganisatie bij Lefier is noodzakelijk door onder andere de opgelegde 

Verhuurdersheffing. Er zullen 150 banen verdwijnen en er zullen functies binnen 

Lefier veranderen. Op 18 februari jl. is bekend geworden welke banen ‘boventallig’ 

verklaard worden en dus zullen verdwijnen. 

 Verder geeft Erik uitleg over de oude en de nieuwe situatie bij Lefier. Zo zal het 

bestuur anders gevormd zijn en ontstaan er nieuwe ‘gebiedsteams’. De 

studenthuurders zullen in de toekomst onder het gebiedsteam ‘studenten’ vallen. 

 Volgens Erik streeft Lefier naar een financieel gezonde organisatie. Lefier wil de 

netto bedrijfskosten omlaag brengen naar een bedrag van € 1.200,- per woning. 

Marijn merkt op dat dit bedrag nog steeds hoger ligt dan het landelijk gemiddelde 

en vraagt om een toelichting. Erik onderkent het feit dat dit bedrag nog steeds 

boven het gemiddelde ligt. De gemiddelde netto bedrijfskosten van € 1.000,- zijn 

echter niet leidend. Momenteel is er al sprake van een dalende tendens van de 

netto bedrijfskosten en is het dus niet erg dat Lefier boven het landelijke 

gemiddelde zit. Erik merkt daarnaast op dat grotere woningcorporaties met 

hogere bedrijfskosten te maken hebben dan kleinere woningcorporaties. Jenna 

stelt vervolgens de vraag waarom men dan besloten heeft om in 2009 te gaan 

fuseren. Erik noemt als reden voor de fusie men met winsten uit de groeigebieden 

de verliezen in de krimpgebieden zou kunnen compenseren. 

 Erik geeft verder aan dat Lefier belang heeft bij tevreden stakeholders (dus zeker 

ook de huurders!). 

 Er is de keuze gemaakt om Lefier in te delen in 8 ‘gebiedsteams’. Drie van deze 

gebiedsteams liggen in Groningen (Groningen student, Groningen 



   

3 
 

Centrum/Lewenborg/Oosterhoogebrug en Groningen Zuid). De andere teams 

bevinden zich in Hoogezand-Sappemeer (1), Stadskanaal (1) en Emmen (3). 

 Aansluitend op de nieuwe situatie bij Lefier geeft Jenna een korte toelichting op de 

KAR (Klanten Advies Raad). Deze huurdersorganisatie is momenteel in oprichting. 

Er kan gesolliciteerd worden op diverse functies binnen het bestuur. Het 

oorspronkelijke doel van deze organisatie was het vertegenwoordigen van alle 

niet-studenthuurders bij Lefier in Groningen. Door wijzigingen in het 

reorganisatieplan van Lefier is de gesprekspartner van de KAR (de directeur van 

Lefier Stad Groningen) komen te vervallen. In plaats daarvan zijn binnen stad 

Groningen drie gebiedsteams ontstaan met ieder zijn eigen gebiedsteammanager. 

Het gevolg is dat de KAR zich anders moet gaan vormen in de eerste instantie de 

bedoeling was. De komende tijd zal de KAR zich over dit vraagstuk moeten 

buigen.  

 Rogier vraagt of er in de praktijk concrete zaken veranderen, zoals het contact 

met Lefier. Volgens Erik zal er in de praktijk weinig veranderen. In de loop van dit 

jaar zal de omschakeling plaatsvinden. Op bestuurlijk niveau zal Lefier 

centraliseren en zal men op het gebied van klantencontact decentraliseren.  

 Voor nadere achtergrondinformatie over de reorganisatie bij Lefier verwijzen wij 

naar de powerpointpresentatie van Erik Timmer. Deze zal aan de bijlage worden 

toegevoegd. 

  

 

9. Eigenschappen gebiedsteammanager 

Rogier geeft een korte inleiding op dit onderwerp. De vraag is welke verwachting 

iedereen heeft over hoe de taak van een gebiedsteammanager ingevuld moet worden. 

 Tjeerd: belangrijk dat deze manager contact onderhoudt met de 

bewonersverenigingen (zichtbaarheid). 

 Floris: noemt eigenschappen als betrokkenheid, onderhouden van korte lijnen en 

iemand die zijn gezicht laat zien. 

 Marijn: noemt het idee om een platform op Facebook op te zetten waar studenten 

hun ervaringen / problemen kunnen delen met andere studenthuurders. Het 

Grobos zal dit meenemen tijdens de volgende vergaderingen bij Lefier. 

 Rienk vraagt hoe makkelijk een gebiedsteammanager zaken kan aankaarten bij 

het hogere management. Voor grotere zaken zijn mensen van meerdere 

disciplines binnen de organisatie nodig en dat kost tijd, aldus Erik. 

 

 

  

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

Bij dit punt worden diverse onderwerpen besproken: 

 Jenna benadrukt dat de KAR belang heeft bij nieuwe studenten. We horen graag 

of jullie interesse hebben voor een functie binnen de KAR. 

 

 

11. Rondvraag 

Jenna vraagt iedereen hoe het met zijn of haar pand gaat: 

 Goeman Borgesiuslaan: Per 1 april streeft men naar een nieuw bestuur bestaande 

uit 6 of 7 personen. Het is tevens een lustrumjaar voor de Goeman. Men heeft 3 

feesten gepland. 

 Hoendiep II: Maria is nieuw in het bestuur en vervult de functie van secretaris. 

Verder is de overlast van DigiD-fraude voorbij. Het bleek dat er fraude werd 

gepleegd via een persoon binnen de Belastingdienst. Tot slot heeft men een 

opfrisactie gepland. 
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 Eendrachtskade Zuidzijde 10: Volgens Marijn is er veel onduidelijkheid over het 

hoofdbewonerschap. Marijn heeft dit diverse keren aangekaart bij Lefier, maar op 

de één of andere manier komt haar verzoek niet aan. Daarnaast is het hek vaak 

kapot en ligt er grofvuil rondom de huisvuilcontainer. Rienk geeft aan dat er ook 

in de gangen veel troep staat. 

 Hoendiep I & III: Tjeerd heeft het hoofdbewonerschap overgenomen van Jochem. 

In de tussentijd zijn de schoonmakers vervangen door nieuwe, enthousiastere 

schoonmaaksters. Daarnaast bedankt Tjeerd het Grobos voor de brief over de 

huismeesters. Verder heeft men korte tijd last gehad van bedwantsen op de 

tweede verdieping. De bedwantsen zijn inmiddels bestreden door de Milieudienst. 

Een ander punt is de slechte communicatie rondom het schilderen van de 

keukenkastjes in de gemeenschappelijke keukens. Volgens Tjeerd worden de 

keukenkastjes in 2015 vervangen. Tot slot zoekt Maarten (penningmeester) uit 

wat ze gaan doen met hun budget. 

 Groenling: volgens Wytse is er vanaf het begin lekkage waar ook hij veel overlast 

van ondervindt. Daarnaast worden de ramen slecht gewassen en zijn de liften 

diverse keren kapot gegaan. 

 Herman Colleniusstraat: Rowanne noemt de onduidelijkheid over de positie van 

hoofdbewoner. 

 De Laan 2: fanatieke hoofdbewoner. 

 Werfstraat: volgens Jenna wordt er binnenkort een oud-huisgenotendag 

georganiseerd. 

 Folkingestraat: naast een vreemde lucht uit het schoonmaakhok geen spannende 

zaken. 

 Erik geeft aan dat de Raad van Commissarissen contact wil met alle 

huurdersorganisaties. Erik vraagt of wij mee willen helpen met het 

middagprogramma. Het Grobos mailt Erik een concreet voorstel. 

 

 

12. Sluiting 

Jenna sluit de vergadering om 22:04 uur en nodigt iedereen uit om wat te blijven 

drinken. 

 


