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Grobos	  Sociaal	  Jaarverslag	  1	  juli	  2012	  –	  30	  juni	  2013	  	  
 
Bestuur  
Op 1 juli 2012 bestaat het bestuur uit:  
Marloes Gommeren    Voorzitter  
Sophie Brus     Secretaris  
Rico Noij     Penningmeester 
Jiska Geertsen    Algemeen bestuurslid 
Jenna Hulzebos    Algemeen bestuurslid  
Bart Nieuwenhuis    Algemeen bestuurslid  
 
- Per 1 september 2012 hebben Marloes Gommeren en Jiska Geertsen het Grobos 
verlaten. Op de ALV van 6 juli 2012 is besloten dat Jenna Hulzebos het voorzitterschap 
per 1 september overneemt van Marloes. Bart Nieuwenhuis blijft algemeen bestuurslid. 
 
- Per 1 december 2012 stopt Sophie Brus met Grobos en per 1 juli neemt Bart 
Nieuwenhuis haar taak daarom als secretaris over.  
  
- Per 1 februari 2013 zijn Jeroen Brus, Wytse Valkema en Rogier Wennink aangenomen 
als algemeen bestuurslid. 
 
- Per 1 februari 2013 stopt Rico Noij met Grobos en per 1 maart 2013 neemt Wytse 
Valkema zijn taak daarom als penningmeester over.  
 
- Per 1 juli 2013 stop Bart Nieuwenhuis met Grobos en per 1 juli 2013 neemt Jeroen Brus 
zijn taak daarom als secretaris over. 
 
Op 30 juni 2013 bestaat het bestuur uit:  
Jenna Hulzebos     Voorzitter  
Bart Nieuwenhuis    Secretaris  
Wytse Valkema   Penningmeester  
Jeroen Brus    Aankomend-secretaris  
Rogier Wennink   Algemeen bestuurslid 
 
 
Algemene ledenvergadering 
Op de volgende data heeft een ALV plaatsgevonden: 
  

• 17 oktober 2012 
• 29 januari 2013 
• 18 april 2013 
• 27 juni 2013 

 
 

Pandbezoeken  
• Van Heemskerckstraat 11 – 16 mei 2013 
• De Groenling – 23 mei 2013 
• Hoendiep I– 28 mei 2013 
• Werfstraat 1– 6 juni 2013 
• De Laan– 27 juni 2013 
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Eerste kwartaal (juli, augustus en september) 
In juli is het beleidsplan voor het bestuursjaar 1 juli 2012 – 30 juni 2013 opgesteld. In 
bijlage 2 van dit verslag is het complete beleidsplan na te lezen. 
Punten waaraan gewerkt is dit kwartaal:  

• Beste plan van jong Groningen (duurzaamheidactie) 
• Nieuw participatiemodel Lefier (HAG/KAR) 
• Bestuursoverdracht 

 
Op vrijdag 7 juni 2012 werd een ALV georganiseerd. Bij deze ALV werden onder andere 
de vernieuwde duurzaamheidactie en het nieuwe participatiemodel besproken. Aanwezige 
vertegenwoordigers gaven daarnaast een update over hun pand. Verder werd de 
kascommissie aangenomen. De kascommissie bestond uit Jeroen Brus en Floris van der 
Lingen. Het quorum van deze ALV werd behaald. 
 
Voor de zomervakantie heeft het Grobos op donderdag 5 juli 2012 een vergadering 
gehad met Rein van Kats. Hier kwamen onder andere de hoge afrekening van 
servicekosten in diverse panden, het nieuwe participatiemodel en de vernieuwde 
duurzaamheidactie aan bod. 
 
Begin september werd gestart met de duurzaamheidactie ‘Het beste plan van jong 
Groningen’. De opzet van dit jaar was anders dan bij voorgaande jaren. De actie wordt 
deze keer kort en simpel gehouden. Daarnaast is de naam veranderd en is geprobeerd 
het thema aantrekkelijker te maken. Alle studenthuurders van Lefier werden hiervan op 
de hoogte gesteld middels een brief. Dezelfde maand komen een tweetal inzendingen 
binnen.  
 
Verder hebben we in september een update gekregen over de oprichting van de Klanten 
AdviesRaad (KAR). Criteria voor sollicitanten en de wervingsprocedure zijn onderwerp 
van een zogenoemde ‘SpeedHAG’ die op 16 oktober 2012 heeft plaatsgevonden.  
 
Tweede kwartaal (oktober, november en december) 
Begin oktober is de duurzaamheidactie in volle gang. Het animo voor de actie is echter 
zeer laag. In totaal hebben drie mensen zich opgegeven. Daarom wordt half oktober 
besloten om de duurzaamheidactie af te blazen. Op dinsdag 9 oktober 2012 heeft het 
Grobos met Rein van Kats vergaderd. Punten die aan de orde kwamen: nieuwe 
sollicitatieronde in januari 2013, duurzaamheidactie en het nieuwe participatiemodel. 
Daarnaast kaart Bart opnieuw de hoge afrekening van servicekosten aan. Lefier doet 
haar best om deze afrekening naar beneden te krijgen. 
 
Op woensdag 17 oktober hield het Grobos haar eerste ALV van dit beleidsjaar. Tijdens de 
ALV kwamen onder andere de financiële stukken aan bod. Deze stukken zijn het 
financieel jaarverslag, de begroting en het sociaal jaarverslag. Rico licht deze stukken 
toe. Over deze punten moet ook worden gestemd. Iedereen stemt voor. Verder wordt het 
beleidsplan toegelicht en wordt aangegeven waarom het Grobos gestopt is met de 
duurzaamheidactie. Tot slot geven de aanwezige vertegenwoordigers een update over 
hun pand.  
 
In november is het vertrouwen tussen het NOL en de RvC van Lefier weer hersteld. In 
november was door het NOL het vertrouwen opgezegd in de RvC van Lefier vanwege 
bestuurlijke wijzigingen binnen Lefier. Verder zijn deze maand de brieven verstuurd voor 
de vacatures bij het Grobos. Tot slot wordt er verder gewerkt aan de opzet van de op te 
richten KAR. Het Grobos is hierbij nauw betrokken. In december komen er volop 
sollicitaties binnen. In totaal kwamen er 23 sollicitatiebrieven binnen. 
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Derde kwartaal (januari, februari en maart) 
Begin januari vonden de sollicitatiegesprekken plaats. Uit de 23 binnengekomen 
sollicitaties zijn 11 mensen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Van de 11 
overgebleven sollicitanten zijn uiteindelijk drie personen aangenomen voor de functie 
‘Algemeen Bestuurslid’: Jeroen Brus, Wytse Valkema en Rogier Wennink. Op 28 januari 
2013 wonen Bart en Wytse een vergadering bij van het HPG. Uit de vergadering blijkt dat 
er weinig animo is om door te gaan met het HPG.  
 
Op dinsdag 29 januari de tweede ALV van dit bestuursjaar georganiseerd. Het quorum 
wordt gehaald. Tijdens de vergadering worden de nieuwe bestuursleden aangenomen 
door de ALV. Verder wordt het nieuwe participatiemodel van Lefier uitgelegd door Sandra 
Vos (Projectleider Participatie Lefier). De aanwezige mensen krijgen uitgebreid antwoord 
van Sandra. Uitgangspunten voor de komende weken zijn het bijwerken van 
bestuursdocumenten en de overdracht van het penningmeesterschap.  
 
Rico legt per 1 februari zijn functie neer als penningmeester en draagt zijn 
werkzaamheden over aan Wytse Valkema. De overdracht is stroef verlopen. Verder blijkt 
dat in boekjaar 2012 de subsidie helemaal niet binnengekomen is. Dit is niet aan het licht 
gekomen bij de controle door de kascommissie. De subsidie hebben we achteraf alsnog 
gekregen. Wytse heeft geprobeerd verder de boekhouding sluitend te krijgen, maar dat 
was vrij lastig. Uiteindelijk hebben we besloten vanaf de huidige situatie verder te gaan.  
 
Op 14 februari vond er weer een algemeen overleg met Lefier plaats. Rein van Kats en 
Mariëlle Gebben zijn er namens Lefier. Tijdens het gesprek stellen de nieuwe 
bestuursleden zich voor. Verder wordt er gesproken over voordracht/coöptatie, hoge 
afrekening servicekosten (3e keer), CAI/internet en de communicatie tussen het Grobos 
en de bewoners. Over het laatste punt gaat het Grobos in gesprek met Lefier. 
 
Verder zijn er in februari taken verdeeld onder de bestuursleden. Jeroen en Wytse 
hebben zich beziggehouden met de samenwerkingsovereenkomst met Lefier. De huidige 
samenwerkingsovereenkomst dateert uit 1997. Jeroen en Wytse hebben de 
samenwerkingsovereenkomst inhoudelijk doorgenomen. De conclusie is dat de afspraken 
in de overeenkomst nog steeds worden nageleefd. (Eigen)namen zijn echter gedateerd. 
In de toekomst zullen we de samenwerkingsovereenkomst opnieuw bekijken. Dit willen 
we echter pas doen als de KAR volledig is opgericht. 
  
Daarnaast hebben Jenna en Rogier de statuten van het Grobos doorgenomen. Tot slot 
heeft het bestuur data geprikt voor vergaderingen en zogenoemde panddagen. Tijdens 
de panddagen hebben we het pand opgeruimd, schoongemaakt en de tuin ontdaan van 
onkruid. 
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Begin maart is het boekhoudprogramma Accumulus aangeschaft, heeft Wytse de 
boekhouding bijgewerkt en zijn deze opgestuurd naar Lefier. Hierdoor hebben we de 
subsidie van boekjaar 2011-2012 alsnog gekregen samen met die van 2012-2013. 
Daarnaast is er een Dropbox aangemaakt zodat iedereen bestanden kan delen en elk 
moment kan raadplegen of aanpassen.  
Op 4 maart 2013 is er een vergadering van het NOL waarbij het strategisch plan van 
Lefier voor de komende jaren wordt besproken. 
Eind maart wordt besloten het HPG op te heffen. Het is voor de huurdersverenigingen 
lastig een datum te prikken en er is geen animo meer. 
 

Vierde kwartaal (april, mei en juni) 
Op woensdag 3 april 2013 heeft het NOL een vergadering gehouden over de 
huurverhoging per 1 juli 2013. Na de vergadering heeft het NOL een conceptadvies 
opgesteld over de inkomensafhankelijke huurverhoging. In het definitieve advies gaat het 
NOL, met tegenzin, akkoord met de maximale huurverhoging.  
 
Op 4 april 2013 zijn Jenna en Bart naar Utrecht geweest voor het LHS. Het Grobos wil 
graag meehelpen met het oprichten van het LHS (overkoepelend overlegsorgaan van alle 
GROBOS’sen door heel Nederland). 
 
Op 16 april 2013 heeft het Grobos vergaderd met Rein van Kats over voordracht en 
coöptatie. Er zijn een aantal verenigingspanden zonder coöptatierecht die dat niet 
hebben, maar wel willen. In deze panden worden mutaties niet of slecht doorgegeven. 
Dit is een intern probleem bij Lefier. Medewerkers van de afdeling Huren van Lefier 
krijgen bewoners aan de telefoon over de problemen omtrent voordracht en coöptatie. In 
2012 stelde Lefier voor om de 12-maanden termijn voor deze kwestie te schrappen. Het 
Grobos heeft toen een voorlopig negatief advies gegeven Tijdens dit overleg is er geen 
overeenstemming gekomen over dit onderwerp. Het Grobos heeft hierover een 
uitgebreide interne discussie gehouden. Vervolgens hebben wij een advies uitgebracht 
naar Lefier toe. Het Grobos is van mening dat er geen verdere uitbreiding van het 
coöptatierecht moet plaatsvinden. Voor de probleempanden adviseren wij de 12-
maandentermijn te schrappen. Dit advies is terug te vinden op onze site. 
 
Op 18 april 2013 organiseerde het Grobos haar derde ALV van dit bestuursjaar. Het is 
een korte ALV waarbij de werkzaamheden van de bestuursleden over de afgelopen 
periode worden besproken. Daarnaast geven de aanwezige vertegenwoordigers een 
update over hun pand. 
Op 23 april 2013 hield het NOL een vergadering. Tijdens deze vergadering ging men 
verder in op het strategisch plan van Lefier en kwamen lopende zaken aan de orde. 
 
Begin mei bespreekt het Grobos haar beleidsplan voor het volgende bestuursjaar (2013-
2014). Het Grobos wil onder andere een discussieavond organiseren op het pand. Het 
precieze onderwerp wordt t.z.t. besproken. Verder wil het Grobos een bijdrage leveren 
voor het opzetten van het LSH. Tot slot wil het Grobos in een werkgroep deelnemen die 
als doel heeft om de communicatie tussen het Grobos en haar achterban te verbeteren. 
 
 
 
 



5 
 

Verder heeft Rogier zich opgegeven voor de selectiecommissie van de KAR. De KAR is in 
juni 2013 gevormd en van start gegaan. Jeroen houdt zich bezig met een draaiboek voor 
het Grobos. Deze zal gaandeweg worden bijgewerkt. Bart geeft aan dat hij per 1 juli zal 
stoppen bij het Grobos en zijn taken als secretaris zal neerleggen. Bart start per 1 
september in Antwerpen met zijn master. 
 
Op 22 mei 2013 heeft het JHV een vergadering gehouden over een onderzoek dat zij 
willen houden onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Uit het onderzoek moet blijken 
wat de woonwensen van deze doelgroep is. 
 
Eind mei wordt duidelijk dat Rein van Kats een andere functie krijgt bij Lefier. Het is op 
dat moment niet duidelijk wie ons aanspreekpunt bij Lefier wordt. In september 2013 
wordt duidelijk dat Johan de Leeuw Rein opvolgt als woonconsulent. 
 
Op 4 juni 2013 houdt het NOL een vergadering over de huurverhoging. Verder houdt het 
JHV op 26 juni 2013 een overleg over de conceptversie van het woonwensenonderzoek 
onder jongeren. 
 
Tot slot houdt het Grobos op donderdag 27 juni haar vierde en laatste ALV van dit 
bestuursjaar. Het quorum wordt niet gehaald en daar wordt op 11 juli 2013 een extra 
ALV ingepland. Er moet namelijk over de begroting gestemd worden. Andere punten die 
worden besproken zijn het beleidsplan van het volgende bestuursjaar (2013-2014) en de 
vacature voor een algemeen bestuurslid.  
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Bijlage 1: afsprakenlijst 1 juli 2012 – 30 juni 2013 
	  
Elke week heeft het Grobosbestuur bestuursvergadering gehouden om actuele zaken te 
bespreken met elkaar. Deze vergaderingen vonden plaats in het Grobospand aan de 
Visserstraat.   
	  
Juli 2012 
05-07-2012:  Algemeen overleg Lefier   
 
Augustus 2012 
-  
 
September 2012 
11-09-2012:  JHV-overleg 
27-09-2012:  Landelijk Congres Studentenhuisvesting 
 
Oktober 2012 
09-10-2012:  Algemeen overleg Lefier 
16-10-2012:  ‘SpeedHAG’ 
17-10-2012:  ALV Grobos 
 
November 2012 
05-11-2012:  Vergadering NOL en RvC van Lefier 
 
December 2012 
19-12-2012:  Vergadering NOL 
 
Januari 2013 
08-01-2013:  Sollicitatiegesprekken 
09-01-2013:  Sollicitatiegesprekken 
28-01-2013:  Vergadering HPG 
29-01-2013:  ALV Grobos 
 
Februari 2013 
11-02-2013:  Vergadering NOL 
14-02-2013:  Algemeen overleg Lefier 
26-02-2013:  JHV-overleg 
 
 
Maart 2013 
04-03-2013:  Vergadering NOL 
 
April 2013 
03-04-2013:  Vergadering NOL 
04-04-2013:  Bijeenkomst LHS 
16-04-2013:  Overleg coöptatie met Rein van Kats 
18-04-2013:  ALV Grobos 
23-04-2013:  Vergadering NOL 
29-04-2013:  Vergadering NOL 
 
Mei 2013 
13-05-2013:  Vergadering NOL 
22-05-2013:   JHV-overleg 
30-05-2013:  Afscheid Mariëlle Gebben (Lefier) 
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Juni 2013 
04-06-2013:  Vergadering NOL 
26-06-2013:  JHV-overleg 
27-06-2013:  ALV Grobos  
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Bijlage 2: GROBOS beleidsplan 1 juli 2012 - 30 juni 2013  
 
 
Voor jullie ligt het beleidsplan van het Grobos voor het jaar 2012 – 2013: een plan dat de 
richtlijnen voor het te volgen beleid van dit jaar weergeeft. Dit is echter geen plan waar 
rechten aan ontleend kunnen worden. Het bestuur zal zich, net als in het verleden, 
inzetten om ook dit jaar haar plannen te verwezenlijken.  
 
Het beleid bestaat uit de volgende hoofdpunten, te weten;  

• Naamsbekendheid 
• Het Beste Plan Van Jong Groningen 
• De klantenadviesraad (KAR) 

 
 

Naamsbekendheid 
Het Grobos is nog steeds bij veel studenthuurders van Lefier een onbekende 
bewonersvertegenwoordiging. Dit jaar zal het Grobos-bestuur proberen daar verandering 
in te brengen.  
 
 
Panden bezoeken  
Drie jaar geleden is het Grobos gestart met het bezoeken van diverse grote en 
middelgrote panden. Dit jaar zal deze lijn worden doorgezet en zullen enkele kleine 
panden benaderd worden. Het doel hiervan is het vergroten van de kennis van de 
panden en daarnaast de betrokkenheid van de panden bij het Grobos te verbeteren. We 
hopen op deze manier ook kleine panden vertegenwoordigd te hebben op onze ALV’s. 
 
 
Het Beste Plan Van Jong Groningen 
Begin 2012 is de duurzaamheidsactie vernieuwd, deze heeft de naam Het Beste Plan Van 
Jong Groningen gekregen en omvat de thema’s duurzaam, schoon, heel en veilig. Er is 
een nieuw concept en tijdsplan door een commissie waar leden van Grobos, 
hoofdbewoners en Lefier in deelnemen bedacht en van september tot december 2012 zal 
de actie lopen. Het Grobos zal samen met Lefier een jury vormen en er zal regelmatig 
contact zijn met de commissie en de deelnemers van de actie. 
 
 
De klantenadviesraad (KAR) 
Lefier heeft na overleg met de Huurders Adviesgroep (HAG) een nieuw participatiemodel 
samengesteld. Het participatiemodel van Lefier bestaat uit drie niveau’s: bedrijfs-, buurt- 
en complex- of straatniveau. De studenthuurders worden door Lefier bij buurtniveau 
ingedeeld ook al wonen de studenthuurders verspreid over de hele stad. Lefier gaat als 
eerst aan de slag met participatie op bedrijfsniveau en hiervoor hebben zij een plan 
gemaakt. Voor de participatie op dit niveau willen zij een zogenaamde Klanten 
Adviesraad (KAR) samenstellen, deze zal bestaan uit 15 of 16 huurders, waaronder vier 
studenthuurders. De KAR zal een afspiegeling van de huurders van Lefier zijn. De leden 
van de KAR zullen door een sollicitatiecommissie, waar ook een Grobosbestuurslid of 
hoofdbewoner namens de studenten in zal zitten, worden aangenomen. Het Grobos zal 
dus een actieve rol spelen bij de samenstelling van de KAR en ook zullen alle 
ontwikkelingen rondom de KAR gevolgd worden.  
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Evaluatie overlegstructuren  
 
Het Huurdersplatform (HPG)  
In maart 2013 heeft men besloten het HPG op te heffen. In juni 2013 is het HPG 
definitief opgeheven. 
 
Noordelijke Overleg Lefier (NOL)  
Het NOL is dit jaar niet vaak bezocht door Grobos. 
 
Werkgroep Jongerenhuisvesting  
Gedurende het hele jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest van de Werkgroep 
Jongerenhuisvesting waar Jasper Eschweiler het Grobos vertegenwoordigde. Het Grobos 
vindt het waardevol om te blijven deelnemen aan de Werkgroep Jongerenhuisvestiging.  
 
Regulier overleg Lefier  
Gedurende het hele jaar heeft Grobos verschillende keren met Lefier vergaderd over 
actuele zaken zoals de CAI, de duurzaamheidsactie en bewonersparticipatie. Deze 
overleggen zullen in de toekomst structureel blijven plaatsvinden. 
 
 
 


