BELEIDSPLAN 2018-2019

BESTUUR
Heleanne Prins - Voorzitter
Lotte Wit - Secretaris
Anca Visser - Penningmeester
Sjoerd Hekman - Commissaris Intern
Emin Bayazit - Commissaris Extern

INHOUD
VOORWOORD ........................................................................... 2
FUNCTIE- EN TAAKVERDELING ................................................ 3
MISSIE ..................................................................................... 5
ORGANISATIE ........................................................................... 6
SPEERPUNTEN ......................................................................... 8
FINANCIEEL............................................................................ 14

VOORWOORD
D

e Groningse markt van studentenhuisvesting blijft constant in beweging.
Momenteel trekken hogescholen en universiteiten meer internationale studenten

aan. Ook spelen veel problemen, waaronder hoge prijzen. Door deze ontwikkelingen
merken wij dat er binnen Lefier wordt gekeken naar hoe zij studenten kunnen blijven
huisvesten in goede en betaalbare woningen.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe visie voor jongerenhuisvesting
om ook in de toekomst het mogelijk te houden om studenten en jongeren te blijven
huisvesten. Voor ons een belangrijk punt, want studenten en jongeren verdienen een
veilige en betaalbare kamer of studio met een goede kwaliteit.
Het herijken van een nieuwe visie voor jongerenhuisvesting vraagt ook veel van ons als
huurdersvereniging. Wij zijn namelijk de enigen die namens de huurders invloed
kunnen uitoefenen op de vernieuwde visie voor jongerenhuisvesting. Hoe gaan we dat
doen? In dit beleidsplan staat beschreven wat wij het komend jaar gaan doen om op te
komen voor de belangen van studenten en jongeren.
Voor 2018/2019 gaan we ons richten op de volgende speerpunten:
•

Lefier moet zich meer gaan focussen op goede huisvesting voor studenten en
jongeren;

•

Versterken communicatie met de achterban;

•

Huisvestingbeleid van studenten aanpakken.

Met vriendelijke groet,
Heleanne Prins
Voorzitter
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FUNCTIE- EN TAAKVERDELING
Voorzitter – Heleanne Prins
De voorzitter is belast met onder andere de volgende taken:
- het opstellen van de agenda en het leiden van alle vergaderingen
- het coördineren van het bestuursbeleid
- zorg dragen voor een goed verloop van de verenigingsactiviteiten
- eindverantwoordelijke zijn voor alle activiteiten binnen het bestuur
Penningmeester – Anca Visser
De penningmeester is belast met onder andere de volgende taken:
- het beheer, de invordering en uitbetaling van gelden van de vereniging en de
boekhouding daarvan
- het verslag uitbrengen van de financiële positie van de vereniging
- het opstellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar
- het meewerken aan een jaarlijkse verslaglegging van een door het bestuur
aangewezen kascommissie.
De penningmeester woont net als de overige bestuursleden externe vergaderingen bij.
Secretaris – Lotte Wit
De secretaris is belast met onder andere de volgende taken:
- de e-mail dagelijks in de gaten houden
- het bijhouden van de externe vergader data en vastleggen wie waar heen gaat
- het notuleren van de bestuursvergaderingen en ALV’s
- het bijhouden van de belangrijke documenten verstuurd vanuit Lefier
De secretaris woont net als de overige bestuursleden ook externe vergaderingen bij.
Commissaris intern – Sjoerd Hekman
De commissaris intern is belast met onder andere de volgende taken:
- het contact met hoofdbewoners
- het beheren van de Facebookgroep met de hoofdbewoners
- het leggen van contact met nieuwe hoofdbewoners
- Verantwoordelijkheid dragen van de organisatie van de ALV’s
De commissaris intern zet zich volledig in voor de communicatie binnen Grobos.
Hoofdbewoners staan hierbij centraal. De commissaris intern woont net als de overige
bestuursleden ook externe vergaderingen bij.
Commissaris extern – Emin Bayazit
De commissaris extern is belast met onder andere de volgende taken:
- het bijhouden van de website www.grobos.nl en de statistieken hiervan
- het beheren van de Facebookpagina Grobos
- het zorgen voor naamsbekendheid en zichtbaarheid Grobos
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- het verzorgen van de huisstijl (visitekaartjes, templates, logo’s etc.)
De commissaris extern zet zich volledig in voor de communicatie vanuit Grobos naar
buiten. Kanalen waar huurders en andere geïnteresseerden Grobos op kunnen vinden
worden door de commissaris extern beheerd en verzorgd.
De commissaris extern woont net als de andere overige bestuursleden ook externe
vergaderingen bij
Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid heeft geen expliciete extra verantwoordelijkheden. Hij/zij
heeft een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Hij/zij woont externe
vergaderingen bij en werkt hierna het notulen document bij van de betreffende externe
vergadering. Ook beantwoordt en verstuurt hij/zij e-mails.
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MISSIE
De missie van het Grobos is om ervoor te zorgen dat de belangen van jongeren binnen
de woningcorporatie goed vertegenwoordigd worden, juist omdat de ‘jongere’ binnen
een woningcorporatie nogal eens een vreemde eend in de bijt kan zijn.
Het Grobos houdt als belangenvertegenwoordiger van jongeren de
organisatieverandering bij Lefier goed in de gaten. Zo streeft het Grobos ernaar om
binnen Lefier een zo sterk mogelijke positie te krijgen en deze te behouden. Waar nodig
zal het Grobos niet schuwen om naast het (huidige) wijkniveau ook op beleidsniveau
mee te praten, indien blijkt dat dit voor betere resultaten voor de jongerenhuurders
zorgt.
Daarnaast doet het Grobos te allen tijde haar best om in nauw contact te komen en te
blijven met de achterban. Waar dit contact er niet is, doet het Grobos haar best dit
alsnog op te starten. Waar dit er wel is, wordt dit contact optimaal benut. Dit betekent
de uitwisseling van kennis tussen hoofdbewoners onderling bevorderen, maar ook de
kennisuitwisseling tussen het Grobos en haar hoofdbewoners. Waar nodig staat het
Grobos haar hoofdbewoners bij of neemt hiertoe zelf het initiatief indien de
(hoofd)bewoners daarbij gebaat zijn.
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ORGANISATIE
NOL (Noorderlijk Overleg Lefier)
Na de fusering van In uit Groningen, Volksbelang uit Hoogezand en Wooncom uit
Emmen tot Lefier is er een overleg opgezet waarin alle belangenorganisaties van Lefier
zitting hebben genaamd het NOL. Er worden standaard vier vergaderingen
georganiseerd waarin het NOL onderling vergadert. Daarnaast worden er vier
vergaderingen georganiseerd waarin het NOL in overleg gaat met de bestuurder van
Lefier, Lex de Boer. Het komt regelmatig voor dat er extra vergaderingen worden
ingepland vanwege bijvoorbeeld de reorganisatie van Lefier. Deze vergaderingen zijn
heel belangrijk voor het Grobos, omdat we hier veel invloed kunnen uitoefenen op het
beleid van Lefier.
KAR (Klanten Advies Raad)
De KAR is op initiatief van Lefier opgezet om de huurders uit Groningen te
vertegenwoordigen op beleidsniveau. Samen met het Grobos vertegenwoordigt de KAR
alle huurders van Lefier in Groningen, waarbij de KAR de gebiedsteams van de stad
Groningen, met uitzondering van het gebiedsteam Jongeren en Studenten,
vertegenwoordigt. Grobos en de KAR komen vaak in contact wanneer beleidsstukken op
het niveau van de stad Groningen besproken moeten worden, zoals bij de
prestatieafspraken.
JHV (Werkgroep Jongerenhuisvesting)
De Werkgroep Jongerenhuisvesting is een denktank van de gemeente Groningen waarin
het Grobos deelneemt. Samen met vertegenwoordigers van andere Groninger
woningcorporaties (Nijestee, De Huismeesters), onderwijsinstellingen (RUG,
Hanzehogeschool) en de gemeente Groningen worden er diverse vergaderingen per jaar
georganiseerd. Tijdens deze vergaderingen komen o.a. ideeën, beleidsplannen en
wensen inzake jongerenhuisvesting aan bod.
LHS (Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting)
De werkgroep LHS, een initiatief om alle huurdersorganisaties voor studenten bij elkaar
te brengen, is dit jaar ontbonden en wordt ondergebracht onder de Woonbond of LSVb.
Contactpersoon Lefier
Het Grobos staat voortdurend in contact met medewerkers van Lefier. Zaken die onze
achterban direct aangaat bespreken we met de bewonersparticipant of de
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gebiedsteammanager jongeren en studenten van Lefier. Hiermee wordt een aantal keer
per jaar in een regulier overleg vergaderd, waarbij we de actuele agendapunten
doornemen en zaken die onze huurders aangaan bespreken. De besproken punten uit
de vergadering worden daarna binnen Lefier teruggekoppeld. Op deze manier weet het
Grobos direct aan Lefier over te brengen wat er onder de jongeren- en
studentenhuurders speelt.
Hoofdbewoners/bewonersverenigingen
De hoofdbewoners of de bewonersverenigingen zijn het dagelijks bestuur van een
studentenpand. De bewonersverenigingen hebben vaak een bestuur bestaande uit
voorzitter, secretaris en penningmeester. De hoofdbewoners vertegenwoordigen de
studenthuurders van Lefier bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Grobos.
Tijdens de ALV bespreken we actuele onderwerpen, wordt er gestemd over bepaalde
punten en krijgen we te horen wat er binnen de panden speelt.
Koepel prestatieafspraken
In deze koepel zitten de huurdersorganisaties die de huurders van de verhuurders
Lefier, Nijestee, Steelande en Patrimonium in Groningen vertegenwoordigen. Het doel
van deze koepel is ten eerste het uitwisselen van informatie over de voortgang van de
prestatieafspraken en ten tweede om door gezamenlijk op te treden een krachtiger
signaal richting de gemeente af te geven en daardoor onze positie binnen het overleg
van prestatieafspraken te versterken.
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SPEERPUNTEN
1. Lefier meer laten focussen op
jongeren
De laatste tijd merken wij dat Lefier steeds minder de focus legt op jongeren. Het
gebiedsteam jongeren wordt steeds meer als een apart geheel gezien. Dat zien we ook
terug in de omgang met ons. Zo is er vertraging op onderwerpen die van toepassing zijn
op het beleid van jongeren en studenten. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over wat
er van ons wordt gevraagd binnen adviesaanvragen en is er slechte communicatie
tussen hoofdbewoners en de bewonersconsulenten. Allemaal punten die we nodig aan
moeten pakken.

1.1 Verstevigen positie
Het is belangrijk om te laten zien dat wij er zijn voor de jongeren en studenten. Er wordt
van ons verwacht dat wij een kritische noot kunnen geven op het beleid van Lefier,
daarom is het belangrijk om onze positie weer wat te verstevigen. De situatie nu is dat
Lefier ons nog weleens vergeet in adviesaanvragen en weinig oog heeft voor wat er
speelt onder onze huurders. Daarom willen we graag dat de adviesaanvragen meer
weer op ons worden gericht. Dit gaan we doen door ervoor te zorgen dat bij een
gezamenlijke adviesaanvraag van alle huurdersverenigingen van Lefier (NOL) er ook
wordt genoemd wat er geldt voor studenten en jongeren. Verder zullen wij actief
deelnemen in de vergaderingen en dit probleem binnen de groep aankaarten, want
samen staan we sterk.
In het verleden hebben gaven we redelijk snel akkoord op adviesaanvragen die Lefier
aan ons heeft voorgelegd. Om onze positie te verstevigen is het van belang om weer
kritischer en scherper te zijn op belangrijke beleidspunten, zodat er geen dingen gaan
gebeuren waar de huurders niet mee eens zijn. Daarom zullen we vaker met huurders
in gesprek gaan over onderwerpen die aan de orde komen. Eventueel kunnen wij
daarbij ook advies inwinnen van de Woonbond.
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1.2 Verbeteren communicatie tussen Lefier en hoofdbewoners
We hebben te horen gekregen dat de communicatie vanuit Lefier naar de
hoofdbewoners toe onvoldoende is. Het is niet duidelijk wat er precies van een
hoofdbewoner wordt verwacht en worden de uit te voeren taken door gebrekkige
communicatie vanuit Lefier soms bemoeilijkt. Hoofdbewoners lopen er bijvoorbeeld
tegenaan dat nieuwe huurders niet van Lefier te horen krijgen wie de hoofdbewoners
zijn. Daarnaast krijgen hoofdbewoners niet te horen in welke woningen nieuwe
huurders zijn ingetrokken. Ook vinden hoofdbewoners dat zij teveel op moeten treden
als politieagent of als schoonmaker, terwijl dit niet hun functie zou moeten zijn. Zij
voelen zich hierin niet gesteund door Lefier.
Daarbij komt dat met actuele vraagstukken zoals de nieuwe visie jongerenhuisvesting en
het wegvallen van de bijdrage bewonersactiviteiten, Lefier juist gebruik zou moeten
maken van de mening van de hoofdbewoners. Zij kunnen als geen ander aangeven wat
er speelt in hun pand en hoe de overgang zo soepel mogelijk zou kunnen verlopen. Wij
krijgen het idee dat Lefier onderschat hoe groot de verschillen zijn tussen verschillende
panden en dat ze zich niet realiseren hoe belangrijk de rol van goede communicatie
hierin is. Hoofdbewoners voelen zich gepasseerd en hebben het idee dat Lefier hun
mening niet gebruikt bij het nemen van beslissingen.
Als Grobos willen wij dit jaar proberen deze gebrekkige communicatie van Lefier naar de
hoofdbewoners toe te verbeteren. Met behulp van onze positie in vergaderingen en
overleggen met Lefier zullen wij hen erop attenderen dat ze meer gebruik moeten
maken van de mening van hoofdbewoners. Als wij merken dat ze beslissingen nemen
zonder in overleg te zijn gegaan met de hoofdbewoners, zullen wij die beslissingen niet
accepteren. Daarnaast zullen we informatie die we tijdens vergaderingen te horen
krijgen, zo snel mogelijk doorspelen naar de hoofdbewoners. Op die manier kunnen we
er gezamenlijk snel achter komen of Lefier duidelijk genoeg is geweest in hun
communicatie. Zo hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan een soepele overgang
naar de nieuwe visie jongerenhuisvesting en het nieuwe beleid rondom de bijdrage
bewonersactiviteiten.
Verder willen we ervoor zorgen dat Lefier meer initiatief neemt om persoonlijker contact
te hebben met de hoofdbewoners. Er zouden bijvoorbeeld gezamenlijke uitjes
georganiseerd kunnen worden om de sfeer tussen medewerkers van Lefier en de
hoofdbewoners te verbeteren. Op die manier worden hoofdbewoners meer betrokken
bij het nemen van beslissingen. Door persoonlijke contacten op te bouwen kan er een
betere relatie tussen Lefier en de hoofdbewoners ontstaan.
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2. Communicatie met de
achterban versterken
2.1 Versterken communicatie Grobos en hoofdbewoners
Hoewel we als Grobos op dit moment een goede band hebben met een aantal
hoofdbewoners, is er nog steeds een groot gedeelte van de hoofdbewoners waarmee we
weinig tot geen contact hebben. Daarnaast is er altijd ruimte voor verbetering. De
commissaris intern wil daarom dit jaar proberen om de gevestigde contacten te
versterken en daarnaast waar mogelijk nieuwe contacten opbouwen. Er is daarom een
doel opgesteld om ten minste één keer per jaar een persoonlijke ontmoeting met iedere
hoofdbewoner te hebben. Tijdens een dergelijk gesprek kan de commissaris intern meer
te weten komen over de situatie in een specifiek pand en kan de hoofdbewoner aangeven
wat hij of zij verwacht van het Grobos als huurdersorganisatie. Bovendien denken wij dat
het een goede manier is om de relatie tussen het Grobos en de hoofdbewoners te
verbeteren.
Daarnaast willen we proberen om zoveel mogelijk met nieuwe hoofdbewoners in contact
te komen. We gaan aan Lefier vragen of we in contact kunnen komen met nieuwe
hoofdbewoners.

Vanuit

onze

positie

kunnen

we

die

nieuwe

hoofdbewoners

ondersteunen bij hun beginnende werkzaamheden en tegelijkertijd kunnen we de band
met onze achterban versterken.

2.2 Nieuwe huisstijl en relaties versterken
Afgelopen jaar is er gewerkt aan de nieuwe uitstraling van Grobos. Er is
geëxperimenteerd met de huisstijl en gekeken naar wat ons dichter bij onze doelgroep
zou kunnen brengen. Hier willen we komend jaar op voorbouwen. Om onze
communicatie met de achterban te verbeteren gaan we een aantal stappen nemen om
dichter bij hen te komen staan.
We gaan de website en huisstijl op een manier inrichten die dicht bij de studenten staat.
Op dit moment stralen wij niet specifiek uit dat wij een jongerenorganisatie zijn.
Studenten zijn een doelgroep die op een andere manier benaderd moeten worden.
Belangrijk voor op de Facebookpagina is het gebruik van emojis en afbeeldingen. Het
bezoeken van evenementen in studentenflats en het schrijven van stukken hierover is
ook belangrijk om aandacht te trekken en de communicatie met de achterban te
versterken.
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Het organiseren van meer brainstormsessies op het Grobos pand is ook een goed
initiatief om dit doel te bereiken. Tijdens de laatste brainstormsessie merkten wij al dat
de hoofdbewoners hier erg over te spreken waren. Hoofdbewoners zien dan dat zij
direct invloed uit kunnen oefenen op het beleid van Lefier. Lefier kan actuele
vraagstukken door medewerkers laten toelichten aan de hoofdbewoners, waarna er
ruimte is om de discussie met elkaar aan te gaan.
Tenslotte kan er gekeken worden naar het versterken van relaties met andere
studentenorganisaties, zoals de GSb. Op deze manier vergroten wij ons netwerk en
kunnen wij meer voor de studenten in Groningen betekenen. Het is ook een idee om
een Woonlab Groningen te starten. In Utrecht zijn ze hier al mee begonnen en het lijkt
ons een interessant initiatief. Hier kunnen alle studentenorganisaties samenkomen en
ideeën uitwisselen op het gebied van huisvesting.
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3. Huisvestingsbeleid studenten
aanpakken
3.1 Woonquote
De woonquote blijft aankomend jaar een punt van aandacht. Lefier heeft er nog steeds
moeite mee om te bepalen wat zij hier mee aan moet wat betreft de jongeren, ondanks
dat zij een gemiddelde woonquote van 30% nastreeft. Voor jongeren blijft dit lastig, want
zij verdienen weinig en lenen veel geld. Voor de jongeren streven wij er als het Grobos
naar om de woonquote zo dicht mogelijk tegen de 30% aan te krijgen. Dit betekent dat
wij pleiten voor een zo laag mogelijke huur en daarbij kunnen wij de woonquote
gebruiken als argument.

3.2 Huurbeleid
Lefier is momenteel druk bezig met het maken van een nieuwe visie
jongerenhuisvesting, hieronder valt ook een nieuw huurbeleid. Het is aankomend jaar
ons voornemen om het nieuwe huurbeleid van Lefier zo positief mogelijk voor jongeren
te laten uitvallen. Wij pleiten voor zo veel mogelijk jongerenwoningen in het goedkope
huursegment. Ook proberen wij te kijken met Lefier naar het ongelijke verschil tussen
onzelfstandige jongerenwoningen en zelfstandige jongerenwoningen. Zo betaalt iemand
in een zelfstandige jongerenwoning door de huurtoeslag momenteel ongeveer net
zoveel als iemand in een onzelfstandige woning.

3.3 Aanpakken problematiek internationale studenten
•

Verbeteren slechte communicatie van Lefier

Momenteel huren veel internationale studenten hun kamer of studio bij Lefier. Dit is
handig voor hen omdat zij zo niet hoeven te hospiteren. Ondanks dat er zo veel
internationale studenten zijn speelt Lefier hier qua communicatie niet goed op in. Zo
wordt veel informatie in de panden zelf nog steeds niet verspreid in het Engels (denk
aan mededelingen over een reparatie van de lift) en worden nog lang niet alle brieven
van Lefier ook in het Engels verstuurd. Aankomend jaar willen wij erop blijven
aandringen bij Lefier dat zij hun informatie vooral bij de jongeren ook altijd in het Engels
zullen aanbieden.
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•

Verantwoordelijkheid huisvesting

Momenteel komen er steeds meer internationale studenten naar Groningen toe om te
studeren en is er aan het begin van het jaar een tekort aan kamers om al deze
studenten op te vangen. De gemeente zou hier verantwoordelijkheid voor moeten
nemen, maar het is wel aan Lefier als sociale taak om zo goed mogelijk hun best te doen
deze studenten op te vangen. Hierdoor gaan wij ook dit jaar weer aandringen op het
bouwen van nieuwe jongeren panden zodat iedere student terecht kan in Groningen.

•

Sociale cohesie in panden

Vanuit de hoofdbewoners horen wij af en toe dat de internationale studenten vaak op
zichzelf zijn, of juist goed deelnemen. Er zijn echter ook gevallen waarin zij de sociale
cohesie verslechteren door met een groot aantal niet deel te nemen of juist ruzie te
maken met iedereen. Wij zouden van Lefier willen dat zij beter letten op internationale
studenten (en natuurlijk ook de Nederlandse studenten) die voor onrust zorgen in de
panden, maar ook dat zij in contact staan met hoofdbewoners en erop attent worden
gemaakt dat het voor internationale studenten ook mentaal zwaar kan zijn om in het
buitenland te studeren.
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FINANCIEEL
De verschillende inkomstenposten van Grobos zullen in het komend boekjaar
verminderen. De contributie van de huurders zal wegvallen en ook zullen er geen
interestopbrengsten zijn. Het laatste komt doordat het eigen vermogen op een
spaarrekening staat zonder rente. Het wegvallen van deze inkomstenposten betekent
een hogere subsidieaanvraag aan Lefier.
Wat de grootste kostenpost zal worden komend jaar is de verbouwing van het pand. De
verbouwing is een punt dat al jaren op de agenda staat en waar het pand ook echt aan
toe is. We willen graag onze uitstraling verbeteren en verjongen om dichterbij onze
achterban te staan. Om deze reden willen we ook ons interieur aanpakken, zodat deze
ook moderner en comfortabeler is. Niet alle onderdelen van de verbouwing zijn voor
onze rekening. Zo betaalt Lefier ook mee aan onderdelen van de verbouwing, zoals het
toilet en het plafond.
Er zijn kostenposten die zullen stijgen en dalen ten opzichte van afgelopen boekjaar. De
bestuurskosten zullen stijgen omdat we in de zomermaanden ook druk bezig zijn voor
het Grobos en die twee maanden ook een vergoeding willen uitkeren. De vergoeding
voor de eerste zomermaand zal op de begroting van komend boekjaar staan en zal lager
zijn dan de maandelijkse bestuurs-vergoeding. Wat nog meer zal stijgen zijn de
reiskosten. Voor sommige vergaderingen of excursies moeten we verder het land in dan
Groningen of Drenthe. We hebben gekozen om voor deze vergaderingen en excursies
een maximale vergoeding te geven van €10,- voor het avondeten. Ook voor de heidag is
meer geld begroot, omdat de huur van een vergaderruimte en een gezamenlijke lunch
duurder uitviel dan vorig jaar was begroot. De vaste lasten die in kosten zullen stijgen
door inflatie zijn Essent, KPN en het lidmaatschap van de Woonbond. De stijging van alle
bovengenoemde kostenposten en de verbouwing zorgt ervoor dat we meer uit ons
eigen vermogen moet opnemen.
De kostenposten die lager uitvallen in de begroting zijn de kantoorbenodigdheden en de
kantinekosten. Dit komt doordat de kosten van afgelopen boekjaar lager uitvielen of
omdat bepaalde kosten niet meer gemaakt moeten worden zoals de aanschaf van een
nieuw koffiezetapparaat of waterkoker.
Wat de uitdaging blijft voor het Grobos in 2018-2019 is om kritisch met de inkomsten en
uitgaven om te gaan. Dit doen wij omdat wij een compleet nieuwe begroting hebben
moeten maken.
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