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Inleiding
In dit sociaal jaarverslag doet het Grobos verslag van haar activiteiten en resultaten in het jaar
2014 - 2015. Het afgelopen jaar stond in het teken van verandering. Binnen de vereniging,
met een nieuwe inrichting en wisseling van bestuursleden, maar vooral ook buiten de
vereniging. De reorganisatie van Lefier had ook op het Grobos zijn weerslag. Sinds dit jaar
vallen de leden van het Grobos onder het gebiedsteam ‘Jongeren’, waar een goede
samenwerking mee tot stand kwam. Binnen het NOL is men druk bezig geweest met het
oprichten van een nieuw overlegorgaan. Verder heeft het LHS zich officieel opgericht en
heeft het Grobos hier al meerdere malen van kunnen profiteren.
Zelf heeft het Grobos ook energie gestopt in verandering. Zo is het pand opgeknapt, is er een
nieuwe site gelanceerd en tracht het Grobos het contact met de achterban te verbeteren.
Ondanks de hectiek die verandering met zich mee brengt, kijkt het Grobos terug op een
vruchtbaar jaar. Ook het komende jaar zullen wij ons weer ten volle gaan inzetten om de
belangen van jongeren en studenten optimaal te kunnen vertegenwoordigen.
Het Grobos Bestuur per 1 juli 2015
Rowanne Degenhart
Voorzitter
Rogier Wennink
Vice-voorzitter
Sarah Brenkman
Secretaris
Jeroen Brus
Penningmeester
Hidde Mencke
Algemeen bestuurslid
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Bestuurswisselingen
Bestuur per 1 juli 2014
Op 1 juli 2014 bestaat het bestuur uit:
Jenna Hulzebos
Voorzitter
Rogier Wennink
Vice-voorzitter
Jeroen Brus
Secretaris
Rowanne Degenhart
Penningmeester
Sarah Brenkman
Algemeen bestuurslid
Marijn Hendriks
Duo bestuurslid KAR

Bestuurswisselingen
-

Per 2 oktober geeft Marijn haar functie als duo-bestuurslid KAR op.
Per 2 oktober is Jenna Hulzebos als voorzitter afgetreden. Rogier Wennink neemt haar
taak over.
Per 2 oktober neemt Rowanne Degenhart het vice-voorzitterschap van Rogier
Wennink over.
Per 13 november 2014 wisselen Jeroen (secretaris) en Rowanne (penningmeester) van
functie.
Per 12 maart wordt Sarah Brenkman aangesteld als secretaris.
Per 26 maart is Hidde Mencke aangenomen als algemeen bestuurslid.
Per 26 maart neemt Rowanne Degenhart het voorzitterschap van Rogier Wennink
over. Rogier Wennink neemt het vice-voorzitterschap van Rowanne Degenhart over.

Algemene ledenvergaderingen
Op de volgende data heeft een ALV plaatsgevonden:






2 oktober 2014
13 november 2014
12 maart 2015
26 maart 2015 (extra ALV)
2 juli 2015
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Eerste kwartaal (juli, augustus en september)













Op 2 juli heeft het Jaarlijks Overleg met Lefier plaatsgevonden.
Tijdens de vakantie is het Grobos bezig geweest met een
opknapbeurt van het pand. De systeemplaten zijn
vervangen, de gaskachels gecheckt en het behang is van
de muren verwijderd. Hierdoor kwam er ruimte vrij
voor een muurschildering. Het Grobos heeft hiervoor
een studente gevraagd die tegen een schappelijk tarief
een muurschildering van de stad Groningen heeft
gemaakt. Hierop zijn de panden te zien die het Grobos
vertegenwoordigt.
Jeroen en Rowanne hebben overleg gehad met de
kascommissie. Naar aanleiding van deze overleggen is de administratie zodanig
gecorrigeerd dat het jaarverslag 2013-2014 een getrouw beeld geeft van de financiële
toestand per 1 juli 2014. heeft het Grobos zijn administratie aangepast.
Tijdens de NOL-vergadering van 1 september wordt de reorganisatie van Lefier besproken.
Daarnaast zijn belangrijke punten: de fusie met Slochteren wordt uitgesteld, er is een
kwartiermaker door het NOL gevonden, er is een onafhankelijke voorzitter aangesteld voor
de Hei-sessie. Dit is Annelies Barnard. Rowanne en Sarah hebben een interview met haar
om kennis te maken.
Jenna Hulzebos geeft begin september tijdens de bestuursvergadering aan te moeten
stoppen bij het Grobos in verband met haar stage in Den Haag. Marijn gaat een master
doen in Gent en geeft hierom haar taak binnen de KAR op. Dit betekent dat zij ook niet
meer voor het Grobos inzetbaar is.
Tijdens de extra NOL wordt afgesproken dat er een kwartiermaker gaat worden aangesteld.
Jenna is naar een informatiedag over de warmtewet in Rotterdam geweest.
Tijdens de JHV wordt de rol van de JHV besproken.

Tweede kwartaal (oktober, november en december)








Begin oktober is Jeroen namens het Grobos naar het Landelijk Congres
Studentenhuisvesting gegaan.
Op 27-10-2014 is de LHS officieel opgericht.
Tijdens de ALV is aangegeven dat de kascommissie het financieel jaarverslag nog niet
goed kon keuren. Uiteindelijk is het jaarverslag tijdens de ALV van 13 november
goedgekeurd.
19 november is het Grobos aanwezig geweest bij de Hei-sessie. Hierin is getracht alle
huurdersorganisaties te verenigen.
Bij het SEBOS is de toekomstvisie van Lefier op de Selwerdflats besproken.
Het Grobos heeft kennis gemaakt met Jan-Hendrik, de nieuwe kwartiermaker van het NOL.
Naast zijn taken als kwartiermaker zal hij het NOL de komende tijd voorzitten.
Het Grobos is verder gegaan met de opknapbeurt van het pand. Er is een tweedehands
Klippan bank naar het pand verplaatst, de systeemplaten zijn gemaakt en de gaskachels
zijn gecheckt.
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Derde kwartaal (januari, februari en maart)












In Januari heeft het Grobos zich door Student & Stad laten voorlichten over de woonvisie.
Hieruit heeft het Grobos haar eigen visie op Jongerenhuisvesting opgesteld. Deze visie is
meegenomen in het JHV.
In februari is de klankbordgroep HBL opgericht. In deze klankbordgroep wordt nagedacht
over de vorming van een nieuw vertegenwoordigingsorgaan.
In februari heeft het Grobos sollicitatiegesprekken gehouden. Hidde Mencke versterkt
vanaf 26 maart het Grobos bestuur.
Tijdens de ALV van 12 maart zijn naast de gebruikelijke zaken het hoofdbewonerschap,
de functiewisselingen binnen het bestuur, installatie van het nieuwe bestuurslid en de
contributie van Grobos besproken. Aangezien het quorum niet behaald is, is op 26 maart
een extra ALV gehouden.
In maart vond er een gesprek met Lefier over het beleid rondom de visie van Lefier op
jongeren- en studenthuisvesting plaats. Het Grobos heeft het stuk grondig bekeken en de
feedback is meegenomen door Lefier. Het stuk is aangepast en hier heeft het Grobos nog
eens zijn licht over laten schijnen.
Lefier wil een nieuw initiatief, de Student Challenge, in het najaar uitvoeren. De Student
Challenge is gericht op duurzaamheid bij studenten. Het Grobos wordt betrokken bij de
uitvoering van het plan en het werven van studenten.
In het Regulier Overleg met Lefier is afgesproken dat Lefier verantwoording draagt voor
de financiële afwikkeling van het hoofdbewonerschap. Lefier gaat ervoor zorgen dat dit op
een betere manier geregeld wordt.
Een afvaardiging van het Grobos is naar de eerste sessie van het LHS gegaan. Hier kwam
een spreker en is er vervolgens gebrainstormd over duurzaamheid.
Het Grobos heeft deelgenomen aan een debat tussen Student en Stadjer over
jongerenhuisvesting.

Vierde kwartaal (april, mei en juni)







Belangrijke onderwerpen die speelden in het NOL waren de problemen rondom het Klant
Contact Centrum, de relatie met de KAR en vorming van het nieuwe HBL.
Binnen het JHV draagt het Grobos het onderwerp ‘contact met de achterban’ aan. Hieruit
komen brainstorm ideeën als een denktank oprichten over beleidszaken. Het Grobos neemt
de denktanks op in het beleidsplan.
Tijdens het Regulier Overleg maakt het Grobos zich hard voor afschaffing van de CAI. Het
Grobos denkt mee in een enquête die via de mail zal worden rondgestuurd.
Sarah is begonnen met haar Masterwork voor de Honours Master. Tijdens dit project richt
ze zich op het contact met de achterban. Uiteindelijk worden de resultaten tijdens de ALV
van 2 juli gepresenteerd.
o Het Grobos heeft een nieuwe website gelanceerd. Deze moet toegankelijker zijn
en een betere link met Facebook vormen. Tijdens de ALV wordt afgesproken
dat de verschillende panden hierop ook een link naar hun Facebook krijgen.
o Het Grobos heeft afspraken gemaakt met Lefier over de vergoeding aan
hoofdbewoners. Deze wordt alleen uitbetaald als Lefier de financiële stukken
van de hoofdbewoners heeft ontvangen.
o Het Grobos gaat een Commissaris Interne Betrekkingen aanstellen. Deze richt
zich met name op het contact met de achterban en de communicatie hieromheen.
Het Grobos is bij het LHS geweest; de bijeenkomsten ging over communicatie naar de
achterban toe.
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Evaluatie Beleidsplan 2014-2015
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 is duidelijk geworden dat veel mensen niet weten wie hun hoofdbewoner is.
Daarbij zijn bewoners onvoldoende geïnformeerd over wat zij mogen verwachten van een
hoofdbewoner. Lefier maakt geld over naar de laatst bekende hoofdbewoner. Helaas zijn veel
begrotingen verouderd en niet representatief voor de huidige situatie. Soms is het niet duidelijk
waar dit geld precies naar over wordt gemaakt. Grobos vindt dat Lefier verantwoordelijk is voor
het op orde houden van deze administratie. Grobos ziet hier echter ook een actieve rol voor
zichzelf in weggelegd. Samen met Lefier wil Grobos een oplossing bedenken voor dit
probleem.
Hiernaast wil Grobos de binding met de hoofdbewoners versterken. Door een hogere opkomst
op de ALV’s kan Grobos haar achterban beter vertegenwoordigen. Daarnaast zien
hoofdbewoners elkaar hierdoor geregeld, waardoor er ruimte is om elkaar vragen te stellen en
kennis en ervaringen uit te wisselen.
Dit punt heeft het afgelopen jaar onze volle aandacht gehad en dat heeft het nog steeds. Er zijn
stappen gezet in de goede richting maar we zijn er nog niet. Doordat Sarah haar
afstudeerproject over de verbinding van Grobos met de achterban heeft kunnen doen, is er het
afgelopen halfjaar extra aandacht naar uit gegaan. Onze website is toegankelijker geworden,
er zal een Commissaris Interne Betrekkingen worden aangenomen, er is een handleiding
gemaakt in samenwerking met Lefier en de hoofdbewoners en de opkomst op de laatste ALV
was hoger dan ooit. De Commissaris Interne Betrekkingen zal het komende jaar voornamelijk
verantwoordelijk worden voor het verbeteren van het contact met de achterban. Hierbij zullen
panden actief worden benaderd.

5.1.1. In kaart brengen van hoofdbewoners/pand vertegenwoordigers
Via de contactpersoon bij Lefier heeft Grobos de lijsten van alle adressen waar hoofdbewoners
die betaald krijgen verkregen. Deze hoofdbewoners zullen, omdat het om geld van de bewoners
gaat, prioriteit krijgen. Deze hoofdbewoners worden allen zo spoedig mogelijk benaderd. Zie
5.1.2. voor panden waar geen hoofdbewoner bekend is.
De panden waarnaar geld overgemaakt werd zijn inmiddels in beeld. Lefier heeft met de panden
afgesproken dat er financiële stukken moeten worden ingeleverd om recht te krijgen op de
vergoeding. Lefier is hierover in gesprek gegaan met de bewoners. Het Grobos houdt dit in de
gaten via de ALV.

5.1.2. Informeren van bewoners
In alle panden zal een flyer verspreid worden met hierop de algemene takenlijst van een
hoofdbewoner. Op deze manier weten bewoners wat zij van hun hoofdbewoner kunnen
verwachten. Mocht er in een pand (volgens onze gegevens) geen hoofdbewoner aanwezig zijn,
wordt een persoonlijke brief bijgevoegd met de vacature voor een hoofdbewoner.
Evaluatie:
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De functieomschrijving van de hoofdbewoner wordt in de eerste ALV van het jaar nog eenmaal
besproken, voordat deze naar alle bewoners wordt gestuurd. Daarnaast is het Grobos bezig om
een flyer te ontwerpen die duidelijk uitlegt wat het Grobos is en wat hoofdbewoners doen. Deze
flyers komen in de huurdersmap van Lefier.

5.1.3. Actief communicatiebeleid (sociale media inzetten)
Hoofdbewoners krijgen via de mail en Facebook een uitnodiging voor de ALV’s. Daarnaast
zullen zij actief benaderd worden, wanneer ze al een aantal keer niet op de ALV zijn geweest.
Doordat de hoofdbewoners op een gezamenlijke Facebook groep worden toegevoegd, krijgen
zij de mogelijkheid om elkaar te benaderen voor vragen omtrent het hoofdbewonerschap.
Daarnaast bevordert dit de binding onderling en verlaagt dit de drempel om kennis uit te
wisselen. De Facebook groep mag ook gebruikt worden voor vragen tussen de hoofdbewoners
onderling.
Er is inmiddels een Facebook groep. Deze is nog niet erg actief maar het is een prima medium
om korte mededelingen op te doen zoals we afgelopen jaar dan ook hebben gedaan. We willen
benadrukken dat deze groep er ook voor de hoofdbewoners onderling is en zullen komend jaar
proberen om het contact tussen panden via dit medium te verbeteren.

5.1.4 Bijeenkomst/discussieavonden organiseren omtrent een bepaald
actueel topic voor onze leden
Als voorgaande punten uitwerking krijgen, zal er mogelijk meer interactie plaatsvinden tussen
Grobos en haar achterban. Mocht hieruit blijken dat er vanuit pandvertegenwoordigers behoefte
is om over een bepaald thema meer te weten te komen dan zal het Grobos speciaal ingerichte
avonden hiervoor faciliteren.
Tot nu toe zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de ALV geeft het Grobos de leden
zo veel mogelijk kans om te ventileren en problemen aan te kaarten (bij het punt: ‘rondje langs
de panden’. Natuurlijk staan we open voor alle suggesties en hopelijk kunnen we komend jaar
alsnog een thema-avond organiseren.

5.2 Positie Grobos in het nieuwe Lefier
De belangen van studenthuurders worden via het Grobos vertegenwoordigd binnen het
Noordelijk Overleg Lefier (NOL). Het NOL bestaat verder uit huurdersorganisaties uit
Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en Emmen. Door de reorganisatie bij Lefier verandert
tegelijkertijd de vorm van participatie. Momenteel is men druk bezig met de toekomstige vorm
van het NOL en de wijze van participatie. Voor het Grobos verandert er op dit gebied weinig.
Er wordt immers een gebiedsteam ‘Studenten’ gevormd. Het Grobos eist wel dat de
studentenbelangen ook in de vernieuwde participatievorm worden behartigd. Het komende
bestuursjaar zullen wij een actieve bijdrage leveren bij de vorming van een nieuw NOL. Dit
nieuwe orgaan moet passen binnen de nieuwe structuur van Lefier en het orgaan zal de
achterban van de gebiedsteams binnen Lefier vertegenwoordigen.
Het was een zeer turbulent jaar wat bovenstaand speerpunt betreft. Het Grobos heeft veel
bijeenkomsten bijgewoond over de vorming van het HBL. Het NOL wordt op dit moment niet
meer erkend door Lefier als officiële overlegpartner. De huurdersorganisaties die volgens de
bestuurders van Lefier voldoen aan de overlegwet worden nu steeds apart uitgenodigd om aan
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te schuiven bij bestuurlijke overleggen. Een zeer omslachtige manier van werken wat voor alle
partijen extra veel werk betekent. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om een nieuwe
koepel op te richten die voldoet aan de eisen van de overlegwet zodat de bestuurder van Lefier
niet om dit orgaan heen kan.
Verder is afgelopen jaar nogmaals duidelijk gemaakt dat het Grobos binnen alle niveaus van
Lefier de jongeren en studenten vertegenwoordigt, dus zowel op wijkniveau als bestuurlijk
niveau. Het Grobos gaat op beleidsniveau zich versterken door de in het beleidsplan 2015-2016
genoemde speerpunten.

5.3 Woonlasten onderzoek
In het najaar van 2013 heeft het Noordelijk Overleg Lefier (NOL) een woonlastenonderzoek
gehouden onder alle ‘reguliere’ huurders bij Lefier. Hieruit is onder andere naar voren gekomen
dat veel huurders onder de armoedegrens leven. ‘Betaalbaarheid’ is één van de speerpunten van
het nieuwe Lefier. Met dit onderzoek heeft het NOL een sterke positie bij de vergaderingen
over de huurverhoging in 2014 gehad. Het Grobos is ook benieuwd naar de woonlasten van
studenten. Daarom willen wij het komende bestuursjaar een woonlastenonderzoek opstellen
voor studenten. We kijken daarin naar de mogelijkheden en noodzaak om ook een dergelijk
onderzoek te doen onder studenten. De resultaten van het onderzoek kunnen ons uiteindelijk
ondersteunen bij toekomstige vergaderingen over huurverhoging.
Bovenstaand punt is achteraf niet nodig geweest aangezien de Werkgroep Jongerenhuisvesting,
waarin het Grobos vertegenwoordigd is, al een woonwensenonderzoek heeft gedaan. Hierin is
ook gevraagd naar woonlasten. Verder volstaan de huidige onderzoeken van Kences en Nibud
om genoeg informatie te verkrijgen voor een sterke positie in de onderhandelingen over een
eventuele huurverhoging/verlaging.

5.4 “Renovatie” pand
In de zomer willen we een aantal dagen uittrekken om het pand op te knappen. Dit houdt onder
andere in dat we de voorkamer willen voorzien van een nieuwe lik verf en eventueel ‘nieuw’
meubilair. In onze vergaderruimte willen we op de grote witte muur een muurschildering laten
maken van de plattegrond van Groningen. Daarin worden alle huizen verwerkt die wij
vertegenwoordigen om zo de kamer niet alleen visueel te verbeteren maar het ook een
informatieve functie te geven.
Zoals de meesten hebben gezien is er in de zomer hard gewerkt aan de voorkamer van het
pand. Er is een schitterende muurschildering gerealiseerd en er is nieuw meubilair
aangeschaft. We hopen hiermee weer een tijdje verder te kunnen.
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Evaluatie overlegstructuren
Noordelijk Overleg Lefier (NOL)
Binnen het NOL is hard gewerkt aan de oprichting van een nieuw overlegorgaan: het HBL.
Helaas is dit overlegorgaan uiteindelijk niet tot stand gekomen. Lefier erkend niet alle
organisaties die plaatsnemen in het NOL. Daarnaast wordt de KAR niet vertegenwoordig in het
NOL, waardoor Lefier het NOL niet erkend als gesprekspartner. Het Grobos betreurd dat er
geen gezamenlijk orgaan tot stand kon komen. In het nieuwe verslagjaar heeft het Grobos hier
een memo over opgesteld om haar teleurstelling hierover te uiten. Daarnaast is het verzoek
gedaan om de frequentie van het NOL weer terug te schroeven; naar overleggen voor de BO’s
van Lefier. Veel zaken worden nu op gemeentelijk niveau geregeld. Enkel de zaken die
daarboven worden geregeld dienen met het NOL te worden besproken.
Werkgroep Jongerenhuisvesting (JHV)
Het afgelopen jaar heeft het Grobos binnen deze werkgroep gediscussieerd over uiteenlopende
onderwerpen die van invloed zijn op (het beleid van) studentenhuisvesting. Betrokkenheid
achterban en woonlasten onderzoek.
Regulier overleg Lefier
Door de reorganisatie bij Lefier valt het Grobos nu onder het gebiedsteam ‘Jongeren’. Na de
oprichting hiervan heeft elke zes weken een overleg plaatsgevonden met het gebiedsteam
‘Jongeren’. Dit overleg is door het Grobos als zeer constructief ervaren. Zo is het Grobos
betrokken bij ‘Student Challenges’ en is er een enquête voor de CAI uitgegaan. Daarnaast heeft
Lefier nauw met ons samengewerkt om de hoofdbewoners die een vergoeding krijgen te
achterhalen en hier een passende oplossing voor te bedenken. Daarnaast biedt het overleg ons
de mogelijkheid om zaken die in de ALV worden genoemd te benoemen bij Lefier. Het
komende jaar worden de overleggen weer zes wekelijks ingepland.
Klantenadviesraad (KAR)
In eerste instantie is getracht om alle huurdersvertegenwoordigingsorganisaties te betrekken in
het nieuw op te richten orgaan. Helaas is dat niet gelukt. Vanuit Lefier heeft de KAR nu een
jaar de tijd gekregen om zich te organiseren.
Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS)
Het LHS heeft dit jaar grote sprongen gemaakt. Zo zijn diverse dagen georganiseerd en heeft
het Grobos al een aantal keer van het netwerk kunnen profiteren. Duurzaamheid en
communicatie zijn thema’s die besproken zijn bij het LHS.
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Bijlage 1: afsprakenlijst 1 juli 2014 – 30 juni 2015
Juli
02-07-2014
10-07-2014
28-07-2014
30-07-2014

19:30 – 21:30
18:00
18:00 – 22:00
18:00 – 21:00

Bestuurlijk Overleg Lefier
Jaarafsluiting Grobos
Klussen pand
Klussen pand

Augustus
04-08-2014
06-08-2014
07-08-2014

19:00 – 23:00
11:00 – 12:00
19:00 – 22:00

Klussen pand
Lefier reparatie
Klussen pand

10:00-12:00
18:00
18:00
10:00 – 13:00
19:30 – 21:30
15:00 – 16:30
18:30 – 21:00
19:30
8:00
19:30
09:00 – 17:00
10:00

NOL
BV
BV
Kascommissie
Bestuurlijk Overleg Lefier
Kennismaking Hei voorzitter
Extra NOL
BV
Reparatie Systeemplaten
BV
Warmtewet Rotterdam
JHV

September
01-09-2014
03-09-2014
10-09-2014
11-09-2014
12-09-2014
16-09-2014
18-09-2014
25-09-2014
27-09-2014
30-09-2014
Oktober
01-10-2014

Jenna, Jeroen

Jeroen + (evt. Rogier)

Jeroen, Rowanne
Sarah, Jeroen
Rowanne, Sarah
Jeroen, Sarah

Jenna

02-10-2014
06-10-2014
07-10-2014
10-10-2014
14-10-2014
15-10-2014
22-10-2014
29-10-2014

20:00
15:00 – 16:00
19:00
19:00
14:00-17:00
19:15
19:15
19:00

LHS
Landelijk
Congres Jeroen
Studentenhuisvesting
ALV
SEBOS overleg
Kennismaking voorzitter NOL
BV
Financieel overleg
Jeroen, Rowanne
BV
BV
BV

November
03-11-2014
04-11-2014
05-11-2014
07-11-2014
08-11-2014
10-11-2014
12-11-2014

10:00 – 12:00
10:30 – 12:00
18:00
09:00
14:00 – 15:00
18:00 – 21:00
19:30 – 21:30

NOL
JHV
BV
Slimme meter
Bank ophalen
RO Lefier
Bestuurlijk Overleg Lefier

9:00

Jeroen, (evt. Rowanne)

Rogier
Rogier, Sarah
Jeroen, Sarah
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27-11-2014
28-11-2014

20:00
19:30 – 20:30
20:30
12:00
19:00 – 21:00
13:00 – 15:30
17:00

ALV
Overleg KAR
BV
Gaskachel + systeemplaten
Heisessie
JHV
BV

December
3-12-2014
4-12-2014

16:00
15:00 – 16:00
19:00 – 21:00
10:00 – 11:30
17:00 – 18:00
19:00
18:00
19:00

Opendag Hete Kolen
JHV
BV
BV
Jaarlijks Overleg Lefier
NOL
RO Lefier
Jaarafsluiting
BV
LHS

18:00
17:30
19:00
15:30
10:00 – 12:00
16:30
15:00 – 16:30
17:00 – 18:00
18:00

BV
BV
LHS
Overleg Student & Stad
Extra NOL
BV
JHV
RO Lefier
BV

10:00 – 12:00
17:30
14:30
19:00
19:30
17:00
17:00
18:00
20:00

NOL
BV
BV
Klankbordgroep HBL
Bestuurlijk Overleg Lefier
Voorbereiding Sollicitaties
Sollicitaties
Sollicitaties
BV
BV

17:00

Vergadering
Lefier
jongerenhuisvesting
BV
Klankbordgroep HBL
NOL
JHV

13-11-2014
19-11-2014
20-11-2014

9-12-2014
10-12-2014
15-12-2014
16-12-2014
23-12-2014

Januari
07-01-2015
13-01-2015
16-01-2015
19-01-2015
20-01-2015
26-01-2015
27-01-2015

Februari
02-02-2015
05-02-2015
10-02-2015
11-02-2015
16-02-2015
17-02-2015
18-02-2015
24-02-2015
Maart
03-03-2015

09-03-2015

18:00
19:30
10:00 – 12:00
15:00 – 16:30

Rogier

Rogier

Jeroen, Sarah
Jeroen, Rowanne

Bestuur

Jeroen, Rogier, Sarah
Rowanne, Rogier
Rowanne, Jeroen

m.b.t.

12

17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
19:45
20:00 – 22:00
16:00 – 22:00
19:30 – 21:00

18:00
19:30

RO Lefier
Afspraak voorzitter NOL
BV
ALV
LHS
Klankbordgroep HBL
Themadag Jongerenhuisvesting
Opening SSH
BV
Stadsdebat
BV
Klankbordgroep HBL

17:30
19:30
17:00
18:00
15:00
18:00

Vergadering + bestuursfoto
Afspraak KAR
Overleg KAR/Lefier
BV + eten
JHV (gecancelled)
Uiteten NOL, Hoogezand

13 april

10:00 – 12:00

Reguliere NOL, Hoogezand

14 april
20 april

17:30
15:00
19:30

21 april

16:00
17:00
18:45
19:30
19:30

BV + eten
JHV
Overleg Lex de Boer en
voorzitters
huurdersvertegenwoordiging
Strategie duindoornflat
RO Lefier
BV + eten
BO Lefier (gecancelled)
Extra NOL (I.p.v. BO Lefier)

10-03-2015

12-03-2015
13-03-2015
17-03-2015
19-03-2015

16:00
18:00
26-03-2015
31-03-2015
April
1 april
2 april
9 april
10 April

22 april

23 april

09:00

23 april

19:30

29 april

17:30

Website aanpassingen
bekijken
Klankbordgroep HBL
(gecancelled)
BV + eten

Iedereen
Iedereen
Rowanne, Jeroen, Sarah.
Iedereen
Hidde, Rowanne, Sarah en
Jeroen.
Trein van 17:38
Sarah
Iedereen
Rogier, Rowanne
Rowanne

Jeroen; Rogier
Hidde, Jeroen, Rogier, Rowanne
Iedereen
Jeroen, Hidde; Rogier
telefonisch bereikbaar.
Rogier, Sarah
Iedereen, Rogier via skype &
Sarah komt z.s.m.
-

20:00

Hete Kolen optie!
(gecancelled)

Mei
6 mei

19:00

BV + eten (hidde kookt)

11 mei
12 mei

10:00
13:00 – 15:00

Regulier NOL, Hoogezand
BV Grobos + lunch + Ewout

13 mei

15:00
12:30
19:30 – 21:00

Ewout (website)
Sylvo
Klankbordgroep HBL (vredeskerk)

Hidde, Rogier, Jeroen, Rowanne
(Sarah is in Berlijn).
Rogier
Iedereen, Jeroen moet om 14:00
weg.
Rowanne
Jeroen
13

19:00

LHS, Utrecht Overlegwet
(GECANCELLED)
Grobos vergadering (incl. eten)

20:00
10:00 – 11:00
17:15
18:00

Hete Kolen
KCC afspraak
Ewout afspraak
Grobos vergadering

16:00 – 18:00

Afscheidsreceptie Cees, Angelslo
Emmen.

3 juni

17:00
18:00
19:30

4 juni

15:00 – 17:00

10 juni

16:00
17:00

RO Lefier
Grobos BV
Klankbordgroep HBL (vredeskerk)
(GECANCELLED)
JHV, Gemeente Groningen,
Vergaderzaal 260
Ewout
Grobos BV

19 mei

26 mei

27 mei

Juni
2 juni

11 juni
15 juni

15:00 – 17:30
10:00
17:30

Prestatieafspraken
Reguliere NOL, Hoogezand.
Grobos BV (Incl. Bestuursfoto)
LHS, Utrecht WOZ/WWZ

17:00 – 19:00
19:00

Grobos BV
BO Lefier

19 juni
22 juni
24 juni

Sarah, Rogier, Hidde
Sarah evt. Later door Honours.
Rowanne niet aanwezig.
Rogier haalt eten.
Jeroen, Sarah, Rogier, Hidde.
Rogier, Sarah (Jeroen eventueel)
Iedereen! Eten @ Pand Sarah heeft
gekookt!
-

Iedereen
Iedereen
Jeroen
Rogier, Hidde

Iedereen behalve Hidde (heeft
tentamen)
Rowanne, Hidde
Rogier, Hidde
Hidde haalt eten
Rogier, Hidde (waarschijnlijk)
Rowanne Reserve
Jeroen
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