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Notulen ALV 26-03-2015 
 
 
Presentielijst         Aantal stemmen 

1. Rowanne Degenhart  Kandidaat voorzitter 
2. Sarah Brenkman  Secretaris 
3. Jeroen Brus   Penningmeester 
4. Hidde Mencke  Kandidaat-bestuurslid 
5. Jan-Willem Roos  Goeman    18  
6. Amy    Damsport     11  

 
 

1. Opening 
Rowanne opent de vergadering om 20:05 en heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Vaststellen agenda 
We spreken af dat we de notulen van de vorige vergadering doornemen; bij vragen van de 
leden van de ALV gaan we hier natuurlijk dieper op in. Aangezien we een nieuwe bestuurder 
van de Goeman in ons midden hebben beginnen we met een voorstelrondje.  
 

3. Mededelingen 
De tekening klopt nog steeds niet.  
 

4. Post in en uit 
 

5. Notulen vorige ALV (13 november 2014) 
 

6. Contributie Grobos 
 

7. Hoofdbewonerschap 
a. Hoe zouden huurders geïnformeerd moeten worden over de rol van de 

hoofdbewoner? 
Amy geeft aan dat zij al erg actief zijn. Ze gaan met behulp van flyers gaan ze 
bewoners informeren. Daarnaast gaan ze langs	alle deuren zich aan iedereen even 
voorstellen. Dan gaan ze peilen waar bewoners behoeften aan hebben; welke 
activiteiten en wat verwachten zij van een hoofdbewoner? Elke maand wordt er 
een filmavond georganiseerd, maar de opkomst is niet zo goed.  
Ze hebben een klein algemeen kamertje opgeruimd en daar willen ze meer een 
zithoek van maken zodat we een spreekuur kunnen inbouwen.  
 
Goeman heeft een gesprek met Lefier gehad.	In de informatiemap komt een etiket 
van Goeman. Goeman zou graag willen weten in welke panden nieuwe bewoners 
komen, zodat ze hierop kunnen inspelen. In het verleden was dit niet mogelijk, 
maar dit gaan ze opnieuw aankaarten bij Lefier. Ze zijn bezig met het ontwikkelen 
van een website omdat dit een makkelijke manier is van contact opnemen.  
Hoendiep 2 heeft ook al zo’n website.  
 
b. Wat zou ervoor nodig zijn om de opkomst bij de ALV te vergroten? 
Goeman had de mail laat ontvangen, Damsport kon helaas niet maar is normaal 
wel aanwezig.  
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8. Installatie algemeen bestuurslid 
Hidde heeft in het voorstelrondje zijn motivatie besproken.  
 

9. Functiewisseling voorzitter en vice-voorzitter 
 

10. W.v.t.t.k.  
Amy heeft met Jolanda Mollema om tafel gezeten. Het huis heeft een opknapbeurt gekregen, 
maar dit is niet netjes verlopen. Dit hebben zij met Jolanda Mollema besproken. Verder de 
eerste keer dat ze weer met Lefier om tafel hebben gezeten. Positief is dat het contact in ieder 
geval weer loopt. Daarnaast heeft Ellen, een ander bestuurslid van Goeman, via burgernet te 
horen gekregen dat ze op zoek waren naar iemand die getuige was van een inbraak in de 
straat. Hiervoor wordt de Facebook ook voor gebruikt. Nu onderling de flats ook toegevoegd 
op facebook (ook een Nijestee flat).  
 
Bij Goeman stapelt het grofvuil zich snel op nu je er voor moet betalen. Ook de Goeman heeft 
problemen gehad met het opknappen van het pand, dit is ook hier niet netjes gebeurd. Hier 
heeft de Goeman het al over gehad met Lefier. Bij het jatten van fietsen merk je dat bewoners 
de facebook wel vinden.  
 

11. Rondvraag  
 

12. Sluiting 
Rowanne sluit de vergadering om 20:40   
 
 


