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Inleiding 
 
In dit sociaal jaarverslag doet het Grobos verslag van haar activiteiten en resultaten in het jaar 
2015 - 2016. Het afgelopen beleidsjaar hebben wij onze positie binnen Lefier weten te 
versterken. De nieuwe woningwet, die per 1 juli 2015 is ingegaan, heeft ons onder andere 
instemmingsrecht gegeven tijdens de prestatieafspraken. Hoewel de prestatieafspraken over 
het jaar 2015 hectisch verliepen is het proces van prestatieafspraken over het jaar 2016 tot 
dusver een stuk beter verlopen. Noemenswaardige veranderingen tijdens het afgelopen 
beleidsjaar zijn de professionalisering van het Grobos op kennisgebied en de externe en 
interne communicatie van het Grobos.  
Op het gebied van professionalisering wisten wij via ons nieuwe lidmaatschap van de 
Woonbond veel kennis te vergaren en is met de oprichting van een Raad van Advies met oud-
bestuursleden kennis en ervaring dichter bij ons gebleven. Op het gebied van externe 
communicatie is onze flyer in de huurdersmap vernieuwd en is de Commissaris Intern druk 
bezig geweest om het Grobos via Facebook en website extern te promoten. Ook zijn wij blij 
om te zien dat hoofdbewoners van panden waar wij voorheen geen contact mee hadden, ons 
ons goed hebben weten te vinden. In het sociaal jaarverslag dat nu voor u ligt leest u meer 
over deze thema’s en de activiteiten die wij het afgelopen beleidsjaar hebben ondernomen.  
 
Met een vriendelijke groet:  
 
Het Grobos Bestuur per 1 juli 2016 
 
Hidde Mencke   Voorzitter 
Jeroen Brus    Penningmeester 
Daniil Jakovlev   Secretaris 
Heleanne Prins   Commissaris Intern 
Daniël Kelderhuis   Algemeen bestuurslid 
Margriet Mestemaker   Algemeen bestuurslid 
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Bestuurswisselingen 
 
Bestuur per 1 juli 2015 
 
Op 1 juli 2015 bestond het bestuur uit:  
Rowanne Degenhart     Voorzitter  
Rogier Wennink    Vice-voorzitter 
Sarah Brenkman    Secretaris  
Jeroen Brus    Penningmeester 
Hidde Mencke  Algemeen bestuurslid  

Bestuurswisselingen 
• Per 8 oktober is Rogier Wennink afgetreden als Vice-voorzitter. Sarah Brenkman nam 

de taken van de Vice-voorzitter over, naast haar taken als Secretaris. 
• Per 8 oktober is Daniil Jakovlev aangetreden als Algemeen bestuurslid.  
• Per 3 december is Heleanne Prins aangetreden als Commissaris Intern. 
• Per 10 maart is Rowanne Degenhart afgetreden als Voorzitter 
• Per 10 maart is Sarah Brenkman afgetreden als Vice-voorzitter en Secretaris.  
• Per 10 maart is Hidde Mencke aangetreden als Voorzitter 
• Per 10 maart is Daniil Jakovlev aangetreden als Secretaris. 
• Per 10 maart zijn Daniël Kelderhuis en Margriet Mestemaker aangetreden als 

Algemeen bestuursleden.  

Algemene ledenvergaderingen 
Op de volgende data heeft een ALV plaatsgevonden:  
  

• 8 oktober 2015 
• 3 december 2015 
• 10 maart 2016 
• 23 juni 2016 
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Eerste kwartaal (juli, augustus en september) 
 

• De nieuwe website, zoals aangekondigd tijdens de laatste ALV op 2 juli, is medio juli 
online gegaan.  

• Per 16 juli is het Grobos lid geworden van de Woonbond. 
• Op 19 augustus vond een bijeenkomst plaats van het NOL, waarin gesproken werd 

over de toekomst van het HBL. Tijdens dit overleg hebben verschillende 
huurdersorganisaties aangegeven twijfels te hebben bij de voortzetting van het HBL. 
Uiteindelijk is besloten het proces richting HBL te stoppen en als huurdersorganisaties 
samen te blijven komen als NOL. Het NOL heeft de directie van Lefier hiervan op 1 
september geïnformeerd.  

• Op 16 september vond het eerste overleg plaats tussen Lefier en alle 
huurdersorganisaties die huurders van Lefier vertegenwoordigen om tot een 
gezamenlijk sociaal statuut te komen. 

• Op 29 september vond een bijeenkomst van het LHS plaats, waarbij de aangesloten 
huurdersorganisaties werden bijgepraat over de veranderingen in het 
Woningwaarderingsstelsel. 

• Het Grobos is in september geïnterviewd en gefotografeerd voor de ‘Huurwijzer’, het 
blad voor leden van de Woonbond. De editie met ons interview is eind september 
uitgekomen.  

Tweede kwartaal (oktober, november en december) 
 

• Per 1 oktober trad Hassan Najja, directeur Maatschappelijk Presteren bij Lefier, af. 
• 3 oktober heeft de Hei-middag plaatsgevonden. 
• In het tweede kwartaal zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden tot het Grobos 

bestuur. Daniil is op 8 oktober ingehamerd als algemeen bestuurslid. Heleanne is op 
de ALV van 3 december toegevoegd. Rogier heeft het Grobos verlaten. 

• De Landelijke huurdersdag van de Woonbond vond plaats op 10 oktober en Rowanne 
en Jeroen zijn hier namens Grobos heen gegaan. Rowanne heeft hier een korte meet-
en-greet gehad met koningin Máxima. 

• Tijdens de ALV van het LHS is onder andere het toekomstige probleem van het 
leenstelsel besproken: de betaalbaarheid van kamers. 

• Er is gedurende het tweede kwartaal vastgesteld dat het CAI eruit gaat bij de studenten 
panden. Dit is per advies door ons nog bevestigd en gaat vanaf 1 januari 2016 in 
werking. 

• Grobos heeft de flyer in de huurdersmap aangepast en heeft verder veel aandacht 
besteed aan de PR en de website.  

• De passendheidstoets is in deze maanden meerdere keren besproken onder andere met 
de KAR. De prestatieafspraken 2015 gingen niet zoals gepland, Grobos werd te laat 
betrokken hierbij en kon hierdoor geen goed advies brengen. 
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Derde kwartaal (januari, februari en maart) 

• Per 1 januari is Sandra van Gaalen aangetreden als nieuwe directeur Maatschappelijk 
Presteren van Lefier. In een apart overleg op 4 mei hebben wij als bestuur kennis met 
haar gemaakt. 

• In februari hebben wij een like & win actie op Facebook gehouden, waarbij een IKEA 
cadeaubon ter waarde van 100 euro is weggegeven. Het resultaat van de actie was dat 
de Facebookpagina er 98 ‘likes’ bij heeft gekregen. 

• Lefier stuurt een advies aanvraag over de afschaffing van de 1-jaars inschrijving 
termijn. Grobos gaat akkoord met deze verandering en geeft een positief advies.  

• Heleanne begint met het bezoeken van de panden om kennis te maken met de 
hoofdbewoners.  

• Bij de ALV van 10 maart zijn Rowanne en Sarah als bestuursleden afgetreden. Daniël 
en Margriet traden toe tot het bestuur. 

• Jeroen, Daniil en Heleanne zijn in gesprek gegaan met de commissie maatschappelijk 
presteren. Punten als communicatie, achterstallig onderhoud en de BAG zijn 
aangekaart.  

• Lefier is begonnen met het terugbetalen van energiebelasting aan de huurders. Het 
Grobos heeft oud-huurders opgeroepen om zich hiervoor te melden bij Lefier. 

Vierde kwartaal (april, mei en juni) 
 

• Belangrijke onderwerpen die speelden in het NOL waren de problemen rondom het 
Klant Contact Centrum, vormgeving van het nieuwe sociaal statuut en nam de KAR 
deel aan het NOL overleg. 

• De Student Challenges, waarbij studentenhuizen de competitie aangingen om zo 
duurzaam mogelijk te leven, werden met een finale afgesloten. Duurzaamheid blijft 
een belangrijk punt voor het Grobos.  

• De besprekingen van het (concept-) bod vonden plaats vanaf 13 april.  
• Op 21 mei is er een Hei-dag georganiseerd en zijn de nieuwe standpunten van het 

beleidsplan geformuleerd naar aanleiding van de lopende onderwerpen en een 
brainstorm sessie.  

• Op 24 mei werd er door Lefier een voorsjaarsborrel georganiseerd om de achterban te 
bedanken voor hun betrokkenheid. Het Grobos heeft voor alle aanwezigen ook een 
presentatie over onze werkzaamheden gegeven.  

• Het LHS was 11 juni op het Grobospand; de bijeenkomst ging over overdracht bij een 
bestuurswissel en over externe belangenbehartiging.  

• Het Grobos is ook betrokken geweest bij een aantal brainstorm sessies op Minerva, 
over de invulling van een van de nieuwe gemeenschappelijke ruimten in de nieuwe 
Duindoornflat.   

• Een van de laatste overleggen van dit beleidsjaar is geweest met de werkgroep KCC. 
Hier werd een overzicht gegeven van de verbeteringen. Klanten gaven gemiddeld een 
7-8 voor het totale plaatje. Alleen bij drukte lopen de wachttijden toch nog te hoog op. 
Hierdoor voldoet het KCC nog niet aan hun eigen eisen.  
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Evaluatie Beleidsplan 2015-2016 
 
In dit hoofdstuk evalueert het Grobos haar beoogde doelstellingen zoals deze gepresenteerd 
zijn in het beleidsplan. 
Eerst zal de doelstelling worden genoemd zoals deze in het beleidsplan is opgenomen. 
Daaronder is in cursieve tekst de evaluatie geplaatst. 
 
5.1 Betrokkenheid leden  
Het afgelopen jaar heeft het Grobos in samenwerking met Lefier de taakomschrijving en 
administratieve zaken omtrent het hoofdbewonerschap verbeterd. Het kader voor het 
hoofdbewonerschap staat nu. Aankomend jaar wil het Grobos de hoofdbewoners die niet op 
de ALV verschijnen bereiken. Daarnaast moet er een mogelijkheid geboden worden voor 
panden zonder hoofdbewoner, om een hoofdbewoner aan te stellen. Ten slotte wil het Grobos 
ook andere actieve leden betrekken. Het aankomende jaar wil het Grobos zogenoemde 
denktanks organiseren. In deze denktanks worden leden actief bij bepaalde onderwerpen 
betrokken. Om dit te realiseren acht het Grobos het wenselijk om een extra bestuurslid aan te 
stellen. Deze Commissaris Interne Betrekkingen richt zich specifiek op de achterban.  
 
Per 3 december 2015 is Heleanne Prins aangesteld als Commissaris Intern. Heleanne is druk 
bezig geweest om het Grobos onder hoofdbewoners en extern te promoten. Dit heeft 
geresulteerd in meer ‘likes’ voor onze Facebookpagina, wij zijn in een jaar tijd gegroeid van 
90 likes naar 187 likes in september 2016. Dit was vooral te danken aan de like en win actie, 
die wij gezien het succes ook komend jaar weer willen houden. Ook postten wij het afgelopen 
jaar meer nieuwsberichten op onze website. Door op de Facebookpagina te linken naar de 
website heeft dit ook tot meer bezoekers op de website geleid. Daarnaast hebben Rogier en 
Hidde de flyer in de huurdersmap aangepast en heeft Heleanne kennis gemaakt met 
hoofdbewoners van panden waar wij al regelmatig contact hebben gehad en met 
hoofdbewoners van panden waar wij nog weinig tot geen contact hadden. Het plan om 
denktanks te vormen is helaas niet uitgevoerd. Er zal gekeken worden of denktanks in de 
toekomst wel gevormd kunnen worden.  
 
5.2 Samenwerkingsovereenkomst   
Afgelopen jaar is door het Grobos het definitieve besluit genomen om jongeren en studenten 
op alle niveaus te vertegenwoordigen binnen Lefier, dus zowel op wijkniveau alsmede op 
beleidsniveau. Voor de reorganisatie van Lefier zou er sprake zijn dat de KlantenAdviesRaad 
in de stad Groningen deze rol op zich zou nemen maar na de reorganisatie waarbij jongeren 
en studenten een eigen gebiedsteam hebben gekregen, is gebleken dat door het bijzondere 
karakter wat onze achterban heeft, het beter is om als Grobos op alle niveaus werkzaam te 
blijven.  Dit brengt met zich mee dat de samenwerkingsovereenkomst in grote lijnen 
hetzelfde kan blijven, aangezien het Grobos voor de fusie/reorganisatie ook op alle niveaus 
werkzaam was. Toch is er een sterke behoefte om de deze samen met Lefier eens goed door te 
nemen en duidelijke afspraken te maken. Des te meer omdat voor en tijdens de reorganisatie 
er veel afspraken vooruit zijn geschoven. Er zal dan ook in het nieuwe bestuursjaar 2015-2016 
een klein projectteam worden opgericht die zal bestaan uit afgevaardigden van het Grobos en 
Lefier.  Nu de reorganisatie achter de rug is bij Lefier is het de tijd daar om de 
samenwerkingsovereenkomst op te frissen en waar nodig bij te werken.  	
	
De samenwerkingsovereenkomst is het afgelopen jaar niet door het Grobos herzien. Plannen 
om dit op korte termijn wel te doen zijn er, zo hebben wij de Woonbond gevraagd om input te 
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leveren voor onze samenwerkingsovereenkomst en bespreken wij deze graag het komende 
beleidsjaar met onze Raad van Advies zodat wij een goede startpositie hebben voor de 
gesprekken met Lefier. Ons contactpersoon binnen Lefier is er inmiddels van op de hoogte dat 
wij de samenwerkingsovereenkomst willen herzien. 
 
5.3 CAI  	
In de zomer van 2015 start Lefier met een onderzoek onder studentenhuurders over de CAI. 
CAI staat voor Centrale Antenne-Inrichtingen, wat zorgt dat er een televisie en internetsignaal 
de woning binnenkomt. Op dit moment regelt Lefier in veel gevallen het televisieabonnement 
voor de huurders. Lefier start dit onderzoek nadat gebleken is dat studenten zelf goedkoper uit 
zijn als zij het televisieabonnement zelf regelen, aangezien veel studenten toch al zelf een 
internetabonnement afsluiten en een pakket met internet én televisie goedkoper is dan twee 
losse abonnementen. Lefier wil graag achterhalen of huurders het ook gemakkelijker vinden 
zelf een televisieabonnement af te sluiten, of dat zij dit als een taak van de wooncorporatie 
zien.  
Aangezien een van de speerpunten van Grobos het zorgen voor betaalbare huurprijzen is, 
helpt Grobos Lefier graag bij het opzetten van de enquête en de promotie hiervan.  
 
Inmiddels maakt de CAI geen deel uit van de servicekosten. Na een enquête onder huurders is 
gebleken dat een meerderheid van de huurders voor het schrappen van de CAI uit het 
servicekostenpakket is. Per 1 januari 2016 is de CAI uit het servicekostenpakket verdwenen, 
wat voor veel van onze huurders een besparing van €20,- op de huurprijs betekende. 
 
5.4 Professionalisering en versterking positie Grobos  
Het bestuur realiseert zich dat van hen ook meer verwacht zal worden en ziet dit als iets 
positiefs. Immers, Grobos kan meer invloed gaan uitoefenen en zal deze taak dan ook met 
enthousiasme op zich nemen in het belang van haar achterban. Met een extra duwtje in de rug 
elke maand denkt Grobos ook daadwerkelijk die belofte waard te maken. We kunnen dan een 
tegenbod doen op de Prestatieafspraken in plaats van alleen kritiek leveren op wat er precies 
wordt afgesproken. We hopen binnen Lefier de punten waar we ons al maanden -of soms 
zelfs jaren- voor inzetten er daadwerkelijk door te krijgen en zo de positie van de jongeren- en 
studenthuurders te versterken. De indruk die andere huurdersorganisaties van Grobos in het 
verleden hebben gehad, namelijk dat we minder professioneel waren en dus ook minder 
toevoegden, is door onze inzet de laatste tijd al wel verbeterd, maar nu is het tijd voor de  
volgende stap. Op naar een nog professioneler Grobos en daarmee een nog sterkere positie 
binnen Lefier en binnen hurend Groningen!  
 
Op het gebied van professionalisering hebben wij het afgelopen jaar meerdere stappen 
gemaakt. Ten eerste heeft ons Woonbond lidmaatschap ons geholpen om onze adviezen naar 
een hoger niveau te tillen en krijgen wij uitnodigingen voor cursussen en informatieavonden 
om op de hoogte te blijven wat de nieuwste ontwikkelingen in de huurderswereld zijn. Ten 
tweede hebben wij, door het oprichten van een Raad van Advies met oud-bestuursleden, 
kennis en ervaring dichtbij weten te houden die wij goed kunnen gebruiken bij het schrijven 
van ons beleidsplan of het herzien van de samenwerkingsovereenkomst.  
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Evaluatie overlegstructuren 
 
NOL (Noorderlijk Overleg Lefier)  
Nadat in augustus 2015 het proces richting HBL is stopgezet zijn de huurdersorganisaties als 
NOL verder gegaan. Inmiddels heeft de KAR te kennen gegeven aanwezig te willen zijn bij 
de NOL vergaderingen, wat de positie van het NOL (als organisatie die alle huurders van 
Lefier vertegenwoordigd) richting Lefier versterkt. Het afgelopen jaar hebben verschillende 
huurdersorganisaties, waaronder Grobos, aangegeven dat het NOL slagvaardiger kan en dat 
de vergaderfrequentie omlaag kan. Hierdoor overlegt het NOL momenteel één keer per twee 
maanden in plaats van één keer per maand wat voorheen gebruikelijk was. Ook hebben de 
huurdersorganisaties van het NOL deelgenomen aan de gesprekken om tot een gezamenlijk, 
Lefierbreed sociaal statuut te komen.  
 
KAR (Klanten Advies Raad)  
Naar aanleiding van de afspraken die in april 2015 zijn gemaakt tussen Lefier en de KAR 
over de doorontwikkeling van de KAR heeft Lefier ons in april 2016 laten weten de KAR, 
naast Grobos, als enige huurdersorganisatie van Lefier in de gemeente Groningen te erkennen. 
Met onder andere de KAR hebben wij het afgelopen jaar geprobeerd om alle 
huurdersorganisaties die huurders in de gemeente Groningen vertegenwoordigen samen te 
brengen. Het is helaas niet gelukt om alle huurdersorganisaties enthousiast te krijgen voor een 
gemeentelijke koepel, waardoor wij een minder sterke positie hebben in het tri parti overleg 
van de prestatieafspraken tussen huurders, gemeente en corporaties. Ook hebben wij samen 
met de KAR meegedaan aan de maatschappelijke visitatie van Lefier. 
 
JHV (Werkgroep Jongerenhuisvesting)  
Tijdens JHV hebben wij het afgelopen jaar onder andere een projectenlijst gekregen, waarop 
staat wat er gebouwd gaat worden door corporaties, bedrijven en particulieren. Ook hebben 
wij deelgenomen aan een overleg met gemeente en verschillende organisaties over de 
huisvesting van internationals. 
 
LHS (Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting)  
Het LHS is het afgelopen jaar voor het eerst afgereisd naar Groningen. In juni stond een 
themabijeenkomst in ons pand gepland over externe belangenbehartiging en overdracht & 
continuïteit. Daarnaast hebben waren er bijeenkomsten over de verandering van het Woning 
waarderingsstelsel, de samenwerkingsovereenkomst en instemmingsrechten.  
 
Regulier overleg Lefier 
Tijdens het afgelopen beleidsjaar is, net als voorgaand jaar, een keer per zes weken een 
regulier overleg geweest tussen Grobos en Lefier. Dit jaar hebben Grobos en Lefier weer op 
veel punten samengewerkt, enkele belangrijke voorbeelden van deze samenwerking zijn: het 
opstellen van een nieuwsbrief, het door hoofdbewoners laten opstellen van een begroting, de 
teruggave van energiebelasting, het overleg tussen Lefier, Grobos en politie over 
inbraakpreventie en het laten vervallen van de ‘1-jaar-ingeschreven-eis’ bij voordracht van 
nieuwe huisgenoten. Ook komend jaar zijn er weer zes wekelijkse vergaderingen geplant met 
ons contactpersoon. 
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Bijlage: afsprakenlijst 1 juli 2015 – 30 juni 2016 
 
September     
2 september 17:00 Grobos BV  
3 september 17:00 Asschert, Zuiderdiep 98.  Rowanne, Sarah.  
7 september 17:00 Grobos BV  
8 september 19:30 – 20:30 Kascommissie Jeroen 
10 september 14:00 Interview Woonbond Hidde, Rowanne 
 15:00 Gesprek Sylvo Hidde, Rowanne 
14 september 10:00 Reguliere NOL, Hoogezand.  Hidde 
 17:00 RO Lefier Sarah, Rowanne, Jeroen, (Hidde).  
 18:00 - .. Solli bespreken Iedereen 
 18:30 Foto maken voor interview 

woonbond 
 

15 september 10:00-11:00 Overleg Sandra en Leo over 
prestatieafspraken 

Jeroen, Sarah 

 12:00-14:00 Grobos BV  
16 september 08:00 Huismeester maakt onze 

verwarming 
 

 15:00 – 17:00 Sociaal statuut Stadskanaal Jeroen, (Sarah) (Hidde) (Rowanne).   
 18:00 Eten en sollicitaties Iedereen 
17 september 18:00 Eten & sollicitaties Iedereen 
22 september 17:00 Grobos BV Iedereen 
23 september 19:30 BO Lefier Jeroen, Sarah 
29 september 16:00 LHS, Samenwerkingsovereenkomst Rowanne, Hidde, (Sarah).  

30 september 14:00 – 16:00 Grobos BV Iedereen 

 
Oktober    
1 oktober  Kences Jeroen 
3 oktober 10:00-14:00 Hei middag Rogier, Sarah, Hidde, Rowanne, 

Jeroen 
5 oktober 19:00 Agenda overleg met Paul Rowanne, Jeroen, Daniil, Hidde, 

Sarah. 
6 oktober 15:00 JHV, vergaderzaal 260 Daniil, Hidde  
7 oktober 15:00-17:00 Sociaal Statuut (GECANCELLED) Jeroen 
8 oktober 18:00 Grobos BV Iedereen 
 20:00 ALV Iedereen 
10 oktober 10:00-17:00 Landelijke huurdersdag Utrecht  Rowanne, Jeroen 
12 oktober 10:00 Reguliere NOL, Hoogezand.  Rowanne, Hidde 
14 oktober 12:00 Grobos BV Iedereen  
 17:00 Consti GSB Rowanne, Hidde  
15 oktober 21:00 Consti Student en Stad Rowanne, Sarah  
16 oktober 10:00 – 16:00 Nieuwe Woningwet in Zwolle Daniil 
19 oktober 17:00 RO Lefier Sarah, Rowanne 
22 oktober 17:30-19:00 Gemeente (Ronald Klaassen)  Sarah, Daniil, Stadhuis, oude kamer 

B&W.  
 19:00 Grobos BV Iedereen  
27 oktober 13:00-14:00 KCC Jeroen 
28 oktober  16:30 Grobos BV Iedereen  
 19:30 KAR Sarah, Hidde 
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November    

4 november 15:00-17:00 Sociaal Statuut Beneluxlaan 64, 
Stadskanaal kamer 644, 

Sarah 

5 november 15:30-18:00 BV Grobos Iedereen  

9 november 17:00 – 18:00  Strategische visie @ Grobos 
(GECANCELLED) 

Sarah, Rowanne (Hidde) 

 19:30 Woonbond, Oosterparkwijk Hidde, Daniil.   
11 november 19:00 – 22:00 Klantenstrategie discussieavond, 

Stationsstraat 1 
Jeroen.  

12 november 15:00 – 17:45 Grobos BV Iedereen 
 18:00 Kick-off student challenges Energy 

Barn, Zernikelaan 17 
Jeroen, Sarah 

13 november 16:30 – 18:30 PVDA: prestatieafspraken; 
Inloop vanaf 16:00. Haddingestraat 
10. 

Rowanne; Hidde.  
 

16 november 10:00 Reguliere NOL, Hoogezand. Hidde, Daniil 
 15:00 – 17:00 JHV, vergaderzaal 260 Rowanne, Jeroen.  
 17:00 RO Lefier Rowanne, Sarah, Jeroen, Daniil, 

Hidde 
19 november 17;00 Grobos BV Iedereen 
24 november 17:00-21:00 Sollicitaties Grobos Iedereen 

25 november 17:00 OPTIE Sollicitaties.   
 19:30 BO Lefier Rowanne Sarah 
26 november 11:00 -13:00 Grobos BV  
 13:00 Overleg Duindoorn & Paul Sarah, Daniil  
27 november 19:00 ALV LHS (checken of het via Skype 

is).  
Rowanne, Daniil, Jeroen (Sarah tot 
20:00).  

 
December 
December    
2 december 15:00-17:00 Sociaal Statuut 

(GECANCELLED) 
-  

3 december 18:00 Grobos Iedereen 
 20:00 ALV Iedereen 
7 december 17:00 Strategische visie @ Grobos Hidde, Rowanne, Sarah  
10 december 17:15 Grobos BV Iedereen 
11 december 18:00 KERSTDINER GROBOSS Iedereen 
14 december 10:00 Reguliere NOL, Hoogezand. -  
 17:00 RO Lefier Heleanne, Jeroen, Sarah, Hidde, 

Daniil.  
16 december 14:30-17:00 Sociaal Statuut  Rowanne  
17 december 18:00 Grobos BV Iedereen 
 20:00 ALV Grobos (GECANCELLED)   
 
 
Januari    
7 januari 18:00 BV Grobos Iedereen (incl. Eten).  
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13 januari 14:30    17:00 Sociaal Statuut Hidde 
14 januari 18:00 BV Grobos incl eten Iedereen 
18 januari 17:00 RO Lefier Hidde, Heleanne, Daniil, Margriet 

20 januari 19:30 KAR – overleg HO  Sarah 
21 januari 18:00 BV Grobos  Iedereen 
25 januari 17:30    19:00 BV Grobos  Iedereen 
27 januari  19:30    21:30 BO Lefier Jeroen, Hidde 
 
Februari    
4 februari 17:00 BV Grobos zonder eten Iedereen 
10 februari 14:30    17:00 Sociaal Statuut Beneluxlaan 64, Stadskanaal kamer 

644 
10 februari 19:30 KAR Pand KAR 
12 februari Middag Interview Hidde en Jeroen 
15 februari 17:00 RO Lefier Pand Lefier 
18 februari 15:00    17:00 JHV Daniil 
22 februari 09:30    12:00 NOL Daniil, Margriet 
22 februari Hele week Sollicitatie gesprekken  
24 februari 18:00 LHS, Utrecht Samenwerkings-

overeenkomst + AV 
Jeroen en Sarah 

 
Maart    
9 maart 14:30    17:00 Sociaal Statuut Jeroen 
 18:30 Commissie maatschappelijk 

presteren 
Hidde, Heleanne, Daniël, Daniil 

10 maart 18:00 
20:00 

BV Grobos +  
ALV Grobos 

Iedereen 

14 maart 19:30    22:00 Provinciale vergadering 
Woonbond 
(verplaatst naar 21/3) 

Daniil 

21 maart 17:00 RO Lefier Hidde, Daniil, Daniël 
 19:30    22:00 Provinciale vergadering 

Woonbond 
Hidde, Daniil 

23 maart 19:30    21:30 BO Lefier Jeroen en Daniël 
24 maart 09:00 BV Grobos Iedereen 
29 maart 15:00    16:30 Werkgroep KCC Heleanne 
31 maart 15:00    17:00 JHV 

GECANCELLED 
- 

 
April    
1 april 12:30  BV Grobos Iedereen 
4 april 16:00  LHS, Utrecht Instemmingsrecht 

HO 
Daniël en Hidde 

7 april 09:00  BV Grobos Iedereen 
11 april 19:30 21:30 Woonbond over 

Prestatieafspraken 
Hidde en Daniil 

12 april 09:00  BV Grobos Iedereen 
 19:30 21:30 Student challenges Margriet en Heleanne 
13 april 13:00 14:00 Bespreking bod Hidde, Margriet, Heleanne, Daniil 
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18 april 10:00 12:00 NOL Hidde en Daniil 
21 april 09:00 11:00 BV Grobos Iedereen 
25 april 17:00  RO Lefier (verplaatst naar 2 

mei) 
- 

28 april 14:30 17:00 Sociaal statuut. Margriet 
29 april 09:00 11:00 BV Grobos Iedereen 
 
Mei    
2 mei 17:00 18:00 RO Lefier Hidde, Daniël, Daniil 
4 mei 14:00  Kennismaking met Sandra van 

Gaalen van Lefier 
Hidde, Jeroen, Heleanne, Margriet, 
Daniil 

6 mei 10:00  BV Grobos Iedereen 
11 mei 10:00  BV Grobos Iedereen 
12 mei 15:00 17:00 JHV Daniil 
 19:30 

 
 Afscheidsdiner Rowanne en 

Sarah 
Iedereen + Rowanne & Sarah 

18 mei 10:00  BV Grobos Iedereen 
19 mei 15:45 18:00 Roundtable discussion Daniil 
21 mei 10:00 14:00 Hei-dag Iedereen 
24 mei 16:00 18:15 Voorjaarsborrel Lefier Iedereen min Margriet. Jeroen komt 

iets later of niet. 
25 mei 10:00  BV Grobos  
 19:30?  Bijeenkomst platform 

prestatieafspraken (KAR) 
Heleanne & Daniil 

 
Juni    
2 juni 18:00  BV Grobos Iedereen 
9 juni 10:00  BV Grobos Iedereen 
11 juni 11:00  LHS 

Externe belangenbehartiging + 
Overdracht  

Hidde, Margriet 

14 juni 09:00 11:00 BV Grobos Iedereen 
 11:00 12:30 Afspraak energie in 

prestatieafspraken. 
Hidde, Daniil 

 17:30 19:30 Vervolg overleg 
prestatieafspraken 

Heleanne 

15 juni 09:00  Sociaal statuut Margriet 
 09:45  Presentaties Minerva Margriet, Heleanne 
20 juni 17:00  RO Lefier Jeroen, Hidde, Daniel, Heleanne 
22 juni 19:30 21:30 BO Lefier Jeroen 
23 juni 15:00 17:00 JHV Daniil 
 18:00  BV Grobos Iedereen 
 20:00  ALV Iedereen 
28 juni 15:00 16:30 Werkgroep KCC Margriet 
30 juni 10:00  BV Grobos Iedereen 
 
 


