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Notulen ALV 05-06-2014  
 
 
Presentielijst  

1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Jeroen Brus   Secretaris  

3. Rowanne Degenhart  Penningmeester 

4. Rogier Wennink    Vicevoorzitter 

5. Sarah Brenkman   Algemeen bestuurslid 

6. Marijn Hendriks   Bestuurslid KAR 

7. Floris van der Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18) 

8. Diana te Braake   Hoendiep II (15) 

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

10. Maarten Wessels   Hoendiep I & III 

11. Marieke van Woensel  Selwerd III (30) 

12. Bert Loos    Selwerd III 

13. Dave Dominicus   Selwerd III 

14. Erik Meuwese   Selwerd II (30) 

15. Amy Jackson   Damsport (11) 

16. Martijn Poot   Damsport 

 
 

1. Opening  
Jenna opent de algemene ledenvergadering om 20:08 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Er is een korte voorstelronde. 
 
2. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt het punt ‘toewijzing kascommissie’ toegevoegd. Dit wordt punt 8 
op de agenda. 
 

3. Mededelingen  

 Het quorum dat ligt bij ten minste 98 stemmen is behaald. Er zijn 132 stemmen 
vertegenwoordigd op deze ALV d.d. 5 juni 2014. 

 Jenna: Grobos is samen met de Raad van Commissarissen van Lefier per fiets 
langs drie verschillende panden gegaan. Deze ‘Running High Tea’ was op 
donderdag 22 mei jl.  
 

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: 
> Johan de Leeuw (contactpersoon binnen Lefier) stopt in juni bij Lefier. 
> We hebben een kennismaking gepland met de nieuwe directeur ‘Maatschappelijk 
Presteren’ namelijk Hassan Najja. 
> We hebben diverse mails ontvangen over planmatig onderhoud. 

 
- NOL (Noordelijk Overleg Lefier): 
> Het NOL is bezig met de werving van een nieuwe voorzitter. Hiervoor is een werkgroep 
aangesteld. 
> We hebben diverse mails ontvangen over de planning van diverse vergaderingen. 
> Er is een nieuwe kandidaat-voorzitter bij de Raad van Commissarissen van Lefier. 
 
- KAR (Klanten Advies Raad): 

> We gaan een afspraak plannen met de KAR over onze samenwerking in de toekomst. 
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- Post: 
> Tenaamstelling ING. 
> Correspondentie met Lefier inzake de uitbetaling van onze contributiegelden. 
> Cursusaanbod van de Woonbond. 
 
5. Notulen vorige ALV (23 april 2014 en 6 mei 2014) 

 Op de notulen van 23 april zijn de volgende aanmerkingen: 
 Blz 1: De post in –en uit moet specifieker. 
 Blz 1: De input bij gesprekken over huurverhoging en de argumenten voor de 

huurverhoging zijn onvoldoende. Het Grobos heeft bij het proces van de 
huurverhoging het maximale eruit gehaald, namelijk een inflatievolgende 

huurverhoging. Erik betwijfelt echter of de inflatie 2,5% is.  
 

 Op de notulen van 6 mei zijn geen opmerkingen. 
 

6. Presentatie beleidsplan 2014-2015 
 Jenna geeft per bladzijde een toelichting op het beleidsplan. Over het beleidsplan 

zijn de volgende opmerkingen: 
 Blz 2: er wordt gevraagd naar de functieomschrijving van de directeur 

‘Maatschappelijk presteren’. Jenna geeft een toelichting op deze functie. 
 Blz 3: Tjeerd geeft aan dat de opzegtermijn bij de functie ontbreekt. Deze zal 

worden toegevoegd. 
 Blz 3: Erik vindt de naamgeving voor de werkgroep, ‘nieuwe bestuurder’, niet heel 

concreet. Jenna geeft een toelichting op het doel van deze werkgroep. 
 Blz 3: Erik stelt vragen over de rol tussen penningmeester en kascommissie. Het 

antwoord wordt door Rowanne toegelicht. 
 Blz 3: Erik vraagt zich af waarom de taken van algemeen bestuurslid niet kunnen 

worden vervuld door de voorzitter, secretaris of penningmeester. Jenna geeft aan 
dat het algemeen bestuurslid de ‘vliegende keep’ is binnen de commissie. 
Hierdoor kunnen we interne en externe vergaderingen beter plannen.  

 Blz 3: Floris vraagt naar de rol van de secretaris inzake de inventaris. Jeroen geeft 
aan dat de secretaris verantwoordelijk is voor het op peil houden van alle zaken 
die onder de inventaris vallen. 

 Blz 4: Erik vraagt zich af wat de meerwaarde is van het ‘bestuurlid KAR’. Jenna 
geeft aan dat het voor het Grobos van belang is om een goede relatie te 
onderhouden met de Klanten Advies Raad (KAR). 

 Op bladzijde 7 en 8 staan de speerpunten van het Grobos. Jenna motiveert de 
punten. Hierover zijn de volgende opmerkingen: 

 Blz 7: volgens Erik bepaalt Lefier de hoogte van de contributie niet. 
 Blz 7, punt 5.1: Grobos vindt dat Lefier in ieder geval moet weten wie de 

hoofdbewoner is en waar het geld naartoe wordt overgemaakt. In de praktijk zou 
het voor kunnen komen dat er geld vanuit Lefier wordt overgemaakt naar een 
persoon die al lang niet meer bij Lefier huurt.   

 Blz 7, punt 5.2: Volgens Jenna is er veel onzekerheid over de in te vullen posities 
bij Lefier en de opvolger van het NOL, Huurdersbelang Lefier (HBL). 

 Blz 8, punt 5.3: men vraagt of dit een eis is van Lefier en het NOL. Jenna geeft 
aan dat dit onderzoek ons kan steunen bij gesprekken over bijvoorbeeld de 

huurverhoging. 
 Blz 8, punt 5.3: Tjeerd heeft een vraag over de uitvoering van dit onderzoek. 

Jenna geeft aan dat we erover denken om de opdracht uit te besteden aan een 
student van de RUG of de Hanzehogeschool. Uitbesteden aan een andere externe 
partij is ook een mogelijkheid, maar veel te duur. 

 Blz 8, punt 5.4: In de voorkamer van ons pand willen we een muurschildering 
laten verven met daarop de kaart van de binnenstad. Op deze kaart komt de 
locatie van elk pand te staan die wij vertegenwoordigen. Een student van de 
kunstacademie wil deze klus voor ons doen. Hiervoor zijn we ongeveer 500 euro 
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kwijt. Rowanne voegt ten slotte toe dat deze muurschildering professionaliteit 
uitstraalt. 
 

7. Presentatie begroting 2014-2015* 
 Rowanne geeft een toelichting op de begroting. Ze geeft aan dat hoofdstuk 6 van 

het beleidsplan de basis is voor de financiën komend bestuursjaar. 
 Verder geeft Rowanne een toelichting op het niet vooraf versturen van de 

begroting. We zijn als Grobos terughoudend in het verstrekken van onze cijfers 
aan derden die hier geen direct belang bij hebben. Vanaf volgend jaar zullen we 
de begroting wél weer vooraf versturen. We vragen iedereen vertrouwelijk met 
deze informatie om te gaan. 

 Erik geeft aan dat hij de begroting eerder wil inzien om op die manier een 

wijziging in de contributie door te voeren voor het nieuwe boekjaar. De oplossing 
van dit vraagstuk is dat wij de begroting aan het begin van het jaar bespreken (in 
de ALV voor maart). 

 Marieke mist de toelichting op de begroting. Ze wil een uitgebreidere toelichting 
op de bedragen. Dit geeft volgens haar meer overzicht. Vanaf volgend jaar zullen 
we een globale toelichting maken en zullen we deze toelichting ook meesturen 
met het jaarverslag. 

 De kosten voor de Woonbond is afhankelijk van de beslissing om lid te worden 
van de Woonbond of niet. 

 De kosten voor de verbouwing gaat af van ons eigen vermogen. Maarten merkt op 
dat we een voorziening groot onderhoud kunnen toevoegen. Tot slot geeft 
Marieke aan dat het niet erg is om verlies te draaien. Het Grobos heeft immers 
geen winstdoel. 

 Marieke geeft aan dat de afschrijving duidelijker moet. 

 Rowanne geeft aan dat de kosten voor afvalheffing erg hoog zijn. Rowanne zoekt 
uit of dit bedrag lager kan. 

 Marieke geeft aan dat we de representatiekosten en vergaderkosten moeten 
samenvoegen. Volgens haar horen de kosten bij elkaar. Dit zal worden aangepast. 

 Punt 17 op de begroting wordt ‘algemene kosten/onvoorzien’ 
 Er wordt maximaal € 600 apart gezet voor het lidmaatschap van de Woonbond. 

Lefier kan hier extra subsidie voor geven. 
 Martijn vraagt wat de Woonbond is. De Woonbond is een landelijke 

belangenvereniging voor huurders en woningzoekenden. 
 Jenna vraagt aan de ALV of we de kosten voor het lidmaatschap van de 

Woonbond uit eigen vermogen mogen betalen als wij geen subsidie krijgen van 
Lefier. 

 Er volgt een stemming over het maximale bedrag van € 600 voor het 
lidmaatschap van de Woonbond. Er wordt hiervoor unaniem toestemming 
gegeven. 

 Punt 5 staat 2 keer in de begroting. Dit wordt door Rowanne aangepast. 
 Maarten geeft aan dat er een toelichting moet komen op de voorzieningen. 
 Van de aanwezige leden van de ALV stemmen 5 leden vóór de begroting 2014-

2015. Er is 1 onthouding. In totaal zijn er 102 stemmen voor. Hierdoor is het 
quorum dat op 98 stemmen ligt behaald en is de begroting 2014-2015 
aangenomen. 
 

8. Benoeming kascommissie 
 In september zal de kascommissie haar controle uitvoeren. 
 Marieke en Diana geven aan dat ze dit willen doen (Amy en Maarten zijn reserve). 

 
9. Herbenoeming huidig bestuur* 

 De aanwezige leden van de ALV stemmen unaniem vóór de herbenoeming van het 
huidige bestuur. 
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10. W.v.t.t.k. 

 Bij dit punt bespreken we traditiegetrouw de stand van zaken bij de panden: 
 Hoendiep II: er spelen momenteel weinig zaken. De contributieverhoging is niet 

meegenomen door Lefier. 
 Selwerd III: organiseert eind juni hun flatfeest (26 t/m 28 juni). 
 Selwerd II: zij hebben eind mei hun flatfeest gehouden. 
 Goeman Borgesiuslaan: de verbouwing van de gemeenschappelijke woonkamer is 

gereed. 
 Damsport: Er is een datum gepland voor de opruiming van de 

gemeenschappelijke woonkamer. Daarnaast organiseren zij op vrijdag 8 augustus 
een BBQ. Verder wordt er binnenkort dubbel glas geplaatst. Tot slot is de deur 

voor de wasmachine herhaaldelijk vernield. 
 Hoendiep I & III: hebben een nieuwe secretaris: Joachim. Daarnaast wordt er op 

vrijdag 13 juni een actieve ledendag georganiseerd. Men is van plan om te 
barbecueën en daarna de wedstrijd Nederland – Spanje te kijken in de flatbar. 

 Folkingestraat: men is op zoek naar een nieuwe hoofdbewoner. 
 Werfstraat: er spelen geen grote zaken. Tijdens de ‘Running High Tea’ op 22 mei 

jl. is de Raad van Commissarissen op bezoek geweest. 
 De Laan 2: momenteel vinden er schilderwerkzaamheden plaats. 
 Herman Colleniusstraat: er zit een bewonersvereniging, maar het geld dat daar 

wordt uitgegeven is alleen voor de wasmachine. 
 Eendrachtskade Zuidzijde 6 t/m 10: geen bijzonderheden. 

 
11. Rondvraag 

 Floris vraagt wie Ruben van Duinen is. Rowanne heeft hier contact mee gehad 

inzake de contributie. Ruben van Duinen is financieel medewerker bij Lefier. 
 Volgens Diana is er een stalker actief rondom haar flat. Dit verhaal speelt al 

langer. De huismeesters weten hiervan. 
 
 
12. Sluiting 
Jenna sluit de vergadering om 22:38 uur. 


