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Notulen ALV 10-03-2014  
 

 

Presentielijst  
1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Jeroen Brus   Secretaris  

3. Rowanne Degenhart  Penningmeester 

4. Rogier Wennink    Algemeen bestuurslid 

5. Sarah Brenkman   Kandidaat-bestuurslid 

6. Erik Meuwese   Selwerd II (30) 

 

 

1. Opening  

Jenna opent de extra algemene ledenvergadering om 18:06 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  

Aangezien Erik Meuwese namens Selwerd II aanwezig is bij deze extra ALV is het quorum 

behaald (ten minste 98 stemmen, er zijn nu 101 stemmen vertegenwoordigd). 

 

 

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:  

Zelfde als opmerking bij vorige ALV. 

- 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: 

 Erik heeft een aantal punten ter verbetering voor de notulen van 20 november jl. 

o Op pagina 1 staat er een spelfout in de presentielijst 

o Er moet onder punt 3 (mededelingen) specifieker worden aangegeven om 

welke ALV het precies gaat  

o Spelfout onder punt 5 (Notulen vorige ALV). 

o Op pagina 2 moet er onder punt 7 (Financieel resultaat 2012-2013) twee 

zinnen worden toegevoegd. “De aangeleverde balans klopte niet en is 

tijdens de vergadering gecorrigeerd. Op basis daarvan is het financieel 

resultaat 2012-2013 goedgekeurd”. 

o Verder moet er onder punt 9 (LHS) de tweede zin worden verbeterd in: 

“Erik en Manuel hebben op dit moment geen verdere vragen over het 

LHS”. 

o Verder zou het volgens Erik handig zijn om afkortingen uit te schrijven. Zo 

staat het LHS voor Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting. 

o Tot slot moet onder punt 10 (W.v.t.t.k.), vierde zin de woorden “Erik en 

Manuel” vervangen worden door “Tom”. 
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 Op de notulen van 14 november jl. 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 

vicevoorzitter 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.  

 

 

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 15 sollicitaties ontvangen waarvan we 7 

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

Brenkman door het bestuur gekozen als kandidaat-bestuurlid. 

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

eerdere commissie-ervaring en betrokkenheid voor haar pand werd ze 

gemotiveerd op te solliciteren bij het Grobos. 

 Erik vraagt welke functie Sarah krijgt: algemeen bestuurslid. 

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

vóór de installatie van de kandidaat-bestuurslid. 

   

 

8. Reorganisatie Lefier 

 Erik krijgt de sheets van de powerpointpresentatie van Erik Timmer 

(bestuurssecretaris Lefier) aangereikt. Jenna geeft een korte samenvatting van de 

reorganisatie bij Lefier.  

 Verder geeft Jenna een korte uitleg en de stand van zaken bij het LHS. Erik vraagt 

wat de plannen voor het komende jaar zijn. Jenna geeft aan dat er nog een 

inhoudelijke ALV gepland moet worden. Het eerste doel is kennisuitwisseling 

tussen de verschillende partijen die aangesloten zijn bij het LHS. 

  

 

9. Eigenschappen gebiedsteammanager 

Jenna geeft een korte uitleg over dit onderwerp. Erik heeft op dit punt niets aan te 

merken. 

 

  

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

Bij dit punt worden diverse onderwerpen besproken: 

 Jenna geeft aan dat er binnen het bestuur van Grobos behoefte is aan een 

vicevoorzitter. Rogier zal deze taak op zich nemen. Rowanne wordt de nieuwe 

penningmeester. 

 

 

11. Rondvraag 

Jenna vraagt Erik naar de stand van zaken in de Selwerd II flat.  

 Selwerd II: het dak van het fietsenhok is vernieuwd. Daarnaast zijn de 

bedwantsen zo goed als bestreden. Tot slot legt het bestuur van Selwerd II de 

focus op verbetering in de communicatie naar buitenlandse studenten toe.  

 

 

12. Sluiting 

Jenna sluit de vergadering om 18:42 uur. 


