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Notulen ALV 02-10-2014  
 

 

Presentielijst  
1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Jeroen Brus   Secretaris  

3. Rowanne Degenhart  Penningmeester 

4. Sarah Brenkman   Algemeen bestuurslid 

5. Floris van der Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18) 

6. Maria Aardappel   Hoendiep II (15) 

7. Floor ten Buur    Hoendiep II 

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

9. Erik Meuwese   Selwerd II (30) 

10. Hylke Jellema   Selwerd II 

11. Rogier Meerlo   Selwerd II 

12. Marieke van Woensel  Selwerd III (30) 

13. Bert Loos    Selwerd III 

14. Dave Dominicus   Selwerd III 

15. Amy Jackson   Damsport (11) 

 

 

1. Opening  

Jenna opent de algemene ledenvergadering om 20:04 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Er is een korte voorstelronde. Jenna geeft aan dat Rogier en Marijn ziek zijn. 
 

2. Vaststellen agenda 
Van de agenda wordt het punt ‘financieel jaarverslag 2013-2014’ geschrapt. Rowanne 
geeft de volgende toelichting: 

a. Rowanne heeft in de zomer gekeken naar hoe de financiële verantwoording in 
het verleden is opgesteld en heeft op deze basis daarvan het financieel 
jaarverslag opgesteld van het afgelopen boekjaar (2013-2014). In de 
voorgaande jaarverslagen was geen balans bijgevoegd en heeft eigenlijk nooit 
onderdeel uitgemaakt van de financiële verslaglegging. Dit kwam naar boven 
tijdens de vergadering met de kascommissie, zo’n drie weken voor de ALV. 
Vervolgens zijn die drie weken tussen deze vergadering en de ALV ontzettend 
hectisch geweest, met 11 afspraken in één maand. Dit terwijl Marijn vanwege 
een studie in België heeft moeten stoppen met Grobos. Daarnaast vertrok Jenna 
vanwege een stage in Den Haag. Rogier is daarbij deze maand uit de running 
geweest. Omdat we de externe vergaderingen juist nu Lefier zo verandert van 
groot belang achtten, is hier dan ook voorrang aan gegeven. Het was een 
kwestie van ‘roeien met de riemen die je hebt’; om die reden is het uitbreiden 
van de financiële verslaglegging met een balans niet op tijd gelukt. Er is wel iets 
op papier gekomen, maar zo kort voor de ALV is er geen tijd meer gevonden om 
ook nog met de kascommissie te zitten, dus heeft de kascommissie haar vragen 
niet beantwoord gekregen en kon het financieel jaarverslag niet goedkeuren. Om 
de bovenstaande redenen heeft Rowanne daarom besloten de financiële stukken 
naar de volgende ALV door te schuiven, zodat het nu volledig kan worden 
afgemaakt. De eerstvolgende ALV wordt iets naar voren geschoven, zodat we 
nog wel binnen de termijn van 5 maanden na einde boekjaar zitten. Rowanne 
heeft er alle vertrouwen in dat met de extra tijd en het voorbij zijn van de drukte 
in de afspraken, het voor de komende ALV wel rond zal zijn. 

b. Hylke (Selwerd II) vraagt of er niet gestemd moet worden over het sociaal 
jaarverslag. In het huishoudelijk reglement staat dat over het sociaal jaarverslag 
wordt gestemd. We besluiten om hierover alsnog te stemmen. 

c. Erik: vraagt wie er in de kascommissie zitten. Dat zijn Marieke en Diana. 
Rowanne zal Diana vragen of ze nog in de kascommissie wil blijven. 
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d. Hylke: mist in het sociaal jaarverslag de conclusie van de het beleidsplan van 
vorig jaar. 
 

3. Mededelingen  

Het quorum dat ligt bij ten minste 98 stemmen is behaald. Er zijn 132 stemmen 
vertegenwoordigd op deze ALV d.d. 2 oktober 2014. 
 

4. Post in en uit  
Jeroen heeft de volgende punten: 

a. Lefier: 
I. We hebben in juni kennisgemaakt met Hassan Najja, de nieuwe directeur 

‘Maatschappelijk presteren’. 
II. In september hebben we kennisgemaakt met Yvonne van Cooten, de 

nieuwe ‘gebiedsteammanager studenten’. 
b. NOL (Noordelijk Overleg Lefier): 

I. Het NOL heeft inmiddels een nieuwe voorzitter, Jan Hendrik Jansen. Hij is 
de zogenoemde ‘kwartiermaker’ van het nieuwe participatiemodel. Het is 
de bedoeling dat het NOL van naam zal veranderen. Haar nieuwe naam zal 
zijn Huurdersbelang Lefier (HBL). 

II. Op 30 oktober staat er een zogenaamde heisessie gepland. Ergens in 
Drenthe komen alle huurdersverenigingen samen. Annelies Barnard is 
aangesteld als degene die de heisessie begeleidt en ieders mening peilt. 

III. Jenna is zaterdag 27 september jl. naar Rotterdam geweest om zich te 
laten informeren over de warmtewet. Jenna was op bezoek bij het SSH. 
Jenna licht de warmtewet verder toe. 

c. JHV (Werkgroep Jongeren Huisvesting): 
I. Het woonwensenonderzoek onder jongeren is begin september 

uitgekomen. Men heeft een onderzoek gehouden naar het woongedrag en 
de woonwensen van jongeren tussen de 18 en 29 jaar oud. Met behulp van 
dit onderzoek voeren de Gemeente Groningen en andere partijen hun 
beleid. 
 

Hylke: vraagt wat onze strategische punten zijn? Jeroen en Rowanne lichten toe. 
 
5. Notulen vorige ALV (5 juni 2014) 

Op de notulen van 5 juni zijn de volgende aanmerkingen: 
a. Blz 1: Rogier: is de afspraak met de KAR voltrokken? 
b. Punt 6, 10e bullet. De vaststelling van de contributie voordat Lefier zijn begroting 

vaststellen. 
c. Blz 2: een na laatste bullet: Tjeerd: vraag naar de opzet van het onderzoek. We 

hebben het onderzoek van het JHV ontvangen met de ontwikkelingen inzake de 
woonwensen van jongeren. 

d. d. Floris: algemeen punt, cijfer in plaats van bullets. 
 

6. Sociaal jaarverslag 2013-2014* 
Jenna neemt het sociaal jaarverslag per bladzijde door. Over het beleidsplan zijn de 
volgende opmerkingen: 

a. Algemene punten: Hylke mist de evaluatie van de beleidspunten in het sociaal 
jaarverslag. Ook op de website en de Facebookpagina worden weinig updates 
gegeven. Hij vindt dat er ruimte moet zijn voor een kritische terugblik. 

b. Werkgroepen: de juiste mensen zaten niet op de juiste plek. Daarom is het lastig 
geweest om een communicatiewerkgroep op te richten. We hebben gewerkt aan 
de informatie over hoofdbewoners. Hier willen we flyers voor gebruiken met 
informatie over het hoofdbewonerschap en de koppeling met het Grobos. De 
uitvoering was erg lastig aangezien de functie van onze contactpersoon (Johan de 
Leeuw) boventallig werd verklaard en hij begin juni vertrok bij Lefier.  
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Verder is vanuit Lefier een nieuwe klantcontactcentrum opgericht dat de 
communicatie met huurders moet bevorderen. Hylke vraagt zich af waarom we 
daar zoveel moeite in steken. Jenna geeft aan dat er veel kleine panden niet 
aanwezig zijn op de ALV. De redenen daarvoor verschillen en het Grobos wil dat 
uitzoeken. Sarah geeft aan dat we veel aandacht besteden aan de ALV en de 
opkomst daarvan. Het afgelopen halfjaar hebben we vooral aandacht besteed aan 
de binding met de vertegenwoordigers van de panden die we al kenden. We willen 
daarmee de binding bevorderen. Sarah heeft een pand in de Folkingestraat 
bezocht om uit te zoeken wie de hoofdbewoner was en diegene te informeren over 
de mogelijkheden van het Grobos.  
 
Er zijn ook panden die we vertegenwoordigen, maar geen hoofdbewoner hebben. 
Tjeerd vraagt of de flyer naar alle panden wordt gestuurd. Dat gaat het Grobos 
nog overleggen. Hylke: wordt er geflyerd? Deze wordt meegegeven door Lefier. 
Hylke: hetgeen wat Grobos doet, komt te weinig terug op de site en op Facebook. 
We willen de communicatie naar buiten toe verbeteren: via de site en via mail 
(meer stukken). Het is goed om daar iemand binnen het Grobos verantwoordelijk 
voor te stellen. 

c. Samenwerkingsovereenkomst: het Grobos heeft uitgezocht of er ‘rare’ dingen in 
staan. Dat is niet het geval. Bovendien is Lefier net gereorganiseerd en ondervindt 
het participatiemodel een grote verandering.  

d. Samenwerking KAR: groot punt, veel mee bezig geweest. KAR is 
vertegenwoordiging van sociale huurders in Groningen. Hun positie zorgt voor 
grote discussie tussen Lefier, NOL en de KAR. De meerwaarde is nog niet 
bewezen, maar er zijn zeker kansen. Het is afwachten hoe de KAR zich zal 
positioneren. Het Grobos is vrij open over nieuwe ontwikkelingen, maar andere 
leden van het NOL zijn vrij star. 

e. Er wordt een korte pauze ingelast.  
f. Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS): 19 december opgericht, is 

er een bestuur aangesteld, in het voorjaar wisselingen in het bestuur en er is vrij 
weinig gebeurd. Het Grobos heeft wel initiatief getoond door te vragen naar een 
nieuwe vergadering. Dit jaar willen we verder aan de slag samen met het LHS. Er 
liggen veel kansen.  

g. Onderzoek voordrachtswensen: Jenna geeft uitleg over voordracht- en 
coöptatierecht. In sommige panden mogen bewoners zelf een nieuwe huurder 
aandragen (minimaal 1 jaar ingeschreven). Panden met coöptatierecht mogen zelf 
een nieuwe huurder kiezen (ongeacht inschrijftermijn). Dit zijn vaak 
verenigingspanden. Deze constructie leidde bij sommige panden tot problemen. 
Uiteindelijk maar 2 of 3 panden. Daarom hebben we besloten geen verder 
onderzoek te doen. Bovendien wilden we ook geen ‘slapende honden wakker 
maken’. Amy: er is onduidelijkheid over de regel van voordrachtsrecht: zelf 
uitkiezen of Lefier. Binnen 5 dagen moeten bewoners contact opnemen met Lefier 
om iemand voor te dragen. Bij onduidelijkheid over dit probleem, kan men terecht 
bij het Grobos. Hylke vraagt zich af of we dit probleem verder gaan aanpakken.  
Tjeerd: sommige kamers staan soms lang leeg. 

h. Discussieavond: over nagedacht binnen de commissie. We hebben echter gekozen 
voor belangrijkere onderwerpen zoals het hoofdbewonerschap en de participatie 
binnen Lefier. Pas als het intern goed geregeld is, kunnen we zo’n avond 
organiseren. Hylke: apart stukje tekst. Rogier: wel adressen, maar geen e-mails? 
Lefier ziet zichzelf vooral als ‘doorgeefluik’ 

i. Nu gaan we per pagina het sociaal jaarverslag langs: 
j. Blz 2: 11 juli 2013 ALV toevoegen. 
k. Van de aanwezige leden van de ALV stemmen 4 leden vóór het sociaal jaarverslag 

en 2 tegen het sociaal jaarverslag van het Grobos. In totaal zijn er 72 stemmen 
voor. Hierdoor is het quorum dat op 98 stemmen ligt niet behaald en is het sociaal 
jaarverslag afgekeurd. De reden hiervoor is het missen van een evaluatie van de 
beleidspunten. 
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7. Installatie nieuwe voorzitter* 

a. Jenna geeft een toelichting op haar besluit om te stoppen als voorzitter bij het 
Grobos. Ze heeft een stage gevonden in Den Haag en heeft niet genoeg tijd meer 
voor het Grobos. Rogier zal als vicevoorzitter doorschuiven naar de positie van 
voorzitter. Hylke: gezondheidspositie relevant voor keuze als voorzitter. Rogier 
heeft een stukje geschreven voor de aanwezigen op de ALV. Hierin licht hij toe 
waarom hij voorzitter wil worden. 

b. Rowanne wordt vanwege de ziekte van Rogier ook vicevoorzitter. Totdat Rogier 
beter is, zal Rowanne zijn taken waarnemen. Rowanne geeft aan dat we eerst met 
z’n vieren door willen gaan totdat de turbulente tijd achter ons is. 

c. Van de aanwezige leden van de ALV stemmen 6 leden vóór de aanstelling van 
Rogier Wennink als nieuwe voorzitter van het Grobos. In totaal zijn er 132 
stemmen voor. Hierdoor is het quorum dat op 98 stemmen ligt behaald en is 
Rogier Wennink aangenomen als voorzitter van het Grobos. 

 
8. W.v.t.t.k. 

Bij dit punt bespreken we traditiegetrouw de stand van zaken bij de panden: 
a. Selwerd II: leegstand valt mee. Afgelopen zomer hoorden zij van de huismeester 

dat hij zou verdwijnen. Ze hebben toen een brief geschreven en daarop hebben zij 
antwoord gekregen van de bestuurder van Lefier. Dit antwoord is echter 
ontoereikend. 

a. Selwerd III: de nieuwe fornuizen zijn geïnstalleerd. Goed verlopen. Verder geen 
bijzonderheden. 

b. Hoendiep II: ook fornuizen vervangen. De opfrisactie gaat binnenkort van start. 
Toiletpapier is nu ook geregeld. Men wil verder de verdiepingen opknappen. Tot 
slot is er een nieuwe hoofdbewoner. 

c. Hoendiep I & III: willen nieuwe keukenkastjes. Begin 2015 zijn er plannen om de 
keukenkastjes te vervangen. Eind november flatfeest. 

d. Goeman: er moet nog steeds een nieuw bestuur komen. Er is iemand die dit gaat 
coördineren. Er is ook met succes een BBQ gehouden. 

e. Damsport: druk bezochte BBQ gehad. Echter weinig animo voor WK te kijken of 
film te kijken. Er is ook geflyerd. Amy wil langs de mensen gaan om te vragen 
waar ze behoefte aan hebben. Verder veel werkzaamheden: asbest verwijderen 
en plaatsing dubbelglas. Brandblussers moeten nog vervangen worden. Tot slot 
wordt de wasmachine regelmatig vernield.  

f. Werfstraat: het gaat z’n gangetje. 
g. Folkingestraat: geen bijzonderheden. 
h. Herman Colleniusstraat: geen bijzonderheden. 

 
9. Rondvraag 

a. Rond het grofvuilbeleid zijn er ontwikkelingen gaande. Dit vanwege bezuinigingen 
van de gemeente op het afhalen van grofvuil. Tot 1 januari geldt de bestaande 
regeling. Momenteel is Lefier in overleg met de gemeente voor een oplossing.  

b. Erik: vraagt hoe zit het met het lidmaatschap van de Woonbond. Het Grobos is 
nog geen lid geworden. We hebben er wel subsidie voor gekregen. We hebben 
inmiddels onze twijfels bij of de Woonbond wel toekomst heeft. We stellen het lid 
worden voorlopig uit tot 1 januari 2015. Tot die tijd gaan we na of we nog steeds 
vinden dat het nodig is. Overigens is de subsidie niet onder die voorwaarde aan 
ons gegeven en als we besluiten geen lid te worden zullen we het in een 
soortgelijk doel investeren. 

c. Rogier: bedwantsen zijn terug op vier verschillende verdiepingen. Lefier heeft wel 
informatie verstrekt over de bestrijding maar hier staat niet bij dat de bestrijding 
gratis is. De informatievoorziening is dus nog niet voldoende. 

 

10. Sluiting 

Jenna sluit de vergadering om 22:05 uur. 


