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Notulen ALV 06-05-2014  
 
 
Presentielijst  

1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Jeroen Brus   Secretaris  

3. Rogier Wennink    Vicevoorzitter 

4. Sarah Brenkman   Algemeen bestuurslid 

5. Dave Dominicus   Selwerd III (30) 

6. Bert Loos    Selwerd III 

7. Martijn Poot   Damsport (11) 

8. Floris van der Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18) 

9. Diana te Braake   Hoendiep II (15) 

10. Maria Aardappel   Hoendiep II 

 
 

1. Opening  
Jenna opent de algemene ledenvergadering om 20:05 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Er is een korte voorstelronde. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen  

 Het quorum dat ligt bij ten minste 98 stemmen is behaald. Er zijn 111 stemmen 
vertegenwoordigd op deze extra ALV d.d. 6 mei 2014 

 Jenna: het Grobos heeft samen met het NOL (Noordelijk Overleg Lefier) er voor 
gezorgd dat de huur van onzelfstandige kamers minimaal wordt verhoogd met 
2,5%. 

 Er is intern besloten om Rogier als vicevoorzitter aan te wijzen. Dit is volgens de 
statuten mogelijk. 

 Nieuwe hoofdbewoner bij Damsport. 
 Nieuwe samenstelling van het bestuur bij Selwerd 3. 

 

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 (4 maart 2014 en 10 maart 2014) 

 Op de notulen van 4 maart zijn geen opmerkingen. 
 Op de notulen van 10 maart zijn geen opmerkingen. 

 
6. Installatie kandidaat-bestuurslid*: 

 Jenna geeft een korte motivatie voor het aannemen van het kandidaat bestuurslid 
KAR: 
Vóór de oprichting van de Klanten Advies Raad (KAR) was Lefier niet tevreden 
over het toenmalige participatiemodel. Lefier heeft toen besloten om de KAR op te 
richten.  
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De samenstelling van de KAR zou moeten bestaan uit een afspiegeling van het 
huurderbestand van Lefier in Groningen. Tijdens de oprichting van de KAR is het 
reorganisatieplan van Lefier gewijzigd. Lefier StadGroningen zal namelijk worden 
opgedeeld in 3 zogenoemde gebiedsteams. Hierdoor is de vertegenwoordiging 
vanuit de KAR achterhaald, omdat de KAR heel Groningen wil vertegenwoordigen 
en Lefier vertegenwoordiging per gebiedsteam wil. Momenteel is de positie van de 
KAR onbekend. Men heeft bovendien moeite om mensen aan te trekken voor de 
KAR. Het Grobos heeft de vergaderingen van de KAR de afgelopen maanden actief 
gevolgd, omdat er maar 1 student in de KAR zat (Marijn). Omdat het Grobos 
belang heeft bij korte lijnen met de KAR, is het idee ontstaan om Marijn ook in het 
Grobos bestuur op te nemen. Hierdoor ontstaat er een directe koppeling tussen de 
KAR en het Grobos. Ook is het gebleken dat het lastig is om studenten te werven 

voor de KAR. Met de hulp van Marijn proberen we eventueel via Grobos meer 
studenten in de KAR te krijgen. Het Grobos stelt Marijn verkiesbaar als bestuurslid 
KAR. 

 Marijn legt uit waar de KAR uit bestaat en waarom zij in de KAR heeft 
plaatsgenomen. Vervolgens legt Marijn uit wat de huidige stand van zaken is bij 
de KAR. Verder geeft ze haar motivatie voor de positie van bestuurslid KAR. Tot 
slot geeft Marijn aan dat de invulling van haar positie als bestuurslid KAR 
afhankelijk is van de reorganisatie bij Lefier en de ontwikkelingen binnen de KAR 

zelf.   
 
7. W.v.t.t.k. 
- Jenna roept alle aanwezigen op zoveel mogelijk op de eerste ALV te komen. Mocht je 
niet kunnen zouden we het op prijs stellen als je een ander bestuur of een bewoner 
machtigt. Wanneer dat allemaal niet mogelijk is, ontvangen we graag een afmelding. 
- Selwerd III: relatief veel kamers leeg. 
- Hoendiep II: vraagt hoe het zit met de running High Tea. Wordt bij de borrel 
besproken. 
 
8. Rondvraag 
Jenna vraagt iedereen hoe het met zijn of haar pand gaat: 

 Werfstraat: Gezellig huis. Hebben laatst huisweekend gehad. 
 De Laan 2: Facebookpagina voor bewoners.  

 Folkingestraat: Wasmachine was stuk, deze is weer gemaakt. Daarnaast weet ze 
nog steeds niet wie haar hoofdbewoner is. 

 Selwerd III: discussie over de fornuizen. In juli en augustus worden er nieuwe 
inbouwfornuizen geïnstalleerd. Verder worden de gangen opgeknapt. 

 Hoendiep II: opfrisactie. Gasslangen van fornuizen worden vervangen. Verder zijn 
kasten opgeruimd en er wordt in de zomer een barbecue georganiseerd. Dit 
laatste ter vervanging van de jaarlijkse informatieavond voor nieuwe 
bewoonsters. Tot slot was er een probleem met het opstellen van de begroting. 
Hiervoor moest nog het e.e.a. worden uitgezocht.  

 Damsport: er is wat commotie ontstaan tussen vermoedelijk bewoners. Verder is 
er een nieuw bestuur aangesteld. Martijn wil de bekendheid van het bestuur onder 
de bewoners vergroten. 

 Goeman Borgesiuslaan: het is niet gelukt om per 1 april jl. een nieuw bestuur te 
vormen. Begin juni worden er nieuwe bestuursleden geworven. In de tussentijd 
houdt Floris zich bezig met een aantal lopende zaken. 

 
9. Sluiting 
Jenna sluit de vergadering om 21:10 uur. 


