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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 April 2010 
Opening: 

Gerrit Timmer opent de vergadering en heet de 13 aanwezige leden hartelijk welkom op deze 

ledenvergadering. 

 

Vaststellen agenda: 

Et zijn geen aanvullingen op de agenda, doordat er weinig mededelingen zijn zal het jaarverslag 

2009 voor de pauze komen en wordt de agenda aldus vastgesteld. 

 

Vaststellen notulen algemenen ledenvergadering van 8 april 2009: 

In de uitnodiging is verzocht om de notulen van de homepage van de Huurdersvereniging te halen, 

te printen, door te lezen en mee te nemen, er waren maar enkele leden die dit ook daadwerkelijk 

hebben gedaan en dus worden er kopieën uitgedeeld.  

De leden die op de ledenvergadering 2009 aanwezig waren hebben voor de vergadering een 

exemplaar op hun huisadres gekregen. 

Op de notulen van de ledenvergadering d.d. 8 april 2009 zijn de volgende opmerkingen gedaan nl: 
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 regel vinden moet zijn vindt. 

- Pagina 2, Bewoners raad moet zijn SHOW (Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen) 

      Dhr. Schering moet zijn Dhr. Scheringa.   

En is hierna aangenomen en door de voorzitter en secretaris ondertekend.  

 

Mededelingen: 

Er zijn afmeldingen voor de vergadering ontvangen t.w. via mail Dhr Scheringa, Dhr W. Foppen 

(wijkagent) en Dhr. J. Assen (wijkbeheerder) en mondeling Mw. Sijmons. 

Verder heet de voorzitter Mw. R. Cuperus (woonconsulente Omnia Wonen) welkom. 

Onze jaarlijkse BBQ zal op 4 september 2010 gehouden worden, we zullen proberen het concept 

van een minimale bijdrage te handhaven door middel van sponsoring, Ronald is hiermee reeds 

bezig. De afgelopen BBQ was fantastisch, het vlees was goed en erg gezellig, dit kwam mede door 

de inzet van de echtgenotes van het bestuur, vooraf en tijdens de BBQ dit is door de voorzitter tot 

uiting gebracht door het aanbieden van een bos bloemen. 

Op de jaarvergadering van SHOW is door Omnia Wonen een presentatie gegeven over 

“Samenspraak in Wonen” dit omvat de procedure van nieuwe projecten o.a. selecteren van 

aannemers met aandacht voor de bewoner, de grotere inbreng van de bewoner. Dit is aangevuld 

door Mw. Cuperus met diverse punten. Als bestuur herkenden we heel veel punten die door ons 

zijn aangekaart tijdens onze renovatie in 2007. 

 

Jaarverslag 2009 

Contacten met HV Weidewaard: In April (16 april) hebben we de banden met de 

Huurdersvereniging de Weidewaard opnieuw aangehaald, de kennismaking met hun nieuwe 

bestuur is prettig verlopen. Er is gesproken over de renovatie van onze woningen en de geplande 

renovatie van hun woningen, we hebben onze ervaringen kenbaar gemaakt. 

Het voorstel om de kerstbijeenkomst gezamenlijk te organiseren is door drukte en ziekte niet 

doorgegaan. 

 

Wijkplatform Stadsweiden: Als bestuur zijn we met overige buurtorganisaties en 

professionals(scholen, winkeliersvereniging, woningbouwverenigingen etc.) uit Stadsweiden 



 

                             

                             Huurdersvereniging ”De Weidse Belangen”  

Pagina 2 van 3 
 

aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten, de partijen hebben aangegeven om te willen starten 

met wijkplatform. 

Er zijn nieuwsbrieven rondgebracht en er is een stikkeravond gehouden die (door bewoners slecht 

bezocht is), halverwege 2010 zal er bekeken worden of we als bestuur hiermee verder gaan, het 

probleem is het budget en de interesse van de (wijk)bewoners. 

Bloembakken: In mei hebben we de bloembakjes weer opgehangen, opnieuw met geraniums deze 

keuze was volgens ons opnieuw een succes. 

Wij zullen dit ook dit jaar herhalen. We hopen wel op medewerking om ze water te geven. 

Internet: Door regelmatige problemen met de bereikbaarheid van de TK-site hebben we ons 

aangemeld voor een betaalde host tw mijndomein welke ons € 29,- per jaar kost. 

BBQ: Onze jaarlijkse bbq is in september op het multifunctionele speelveld gehouden er waren 55 

volwassenen en 23 kinderen aangemeld. 

Het vlees was opnieuw van slager H. van de Beek en was van wederom van uitstekende kwaliteit. 

Ook is er, door de dames van het bestuur, een kleine bingo gehouden wat zeer goed aangeslagen is, 

dit moeten we voortzetten. 

Bij het opbouwen en opruimen is steun geweest van de vrijwilligers, zonder hun steun zou alle 

zaken op de schouders van het bestuur terecht gekomen zijn. 

Schoonmaakdag: Door onze aanwezigheid bij de vergaderingen van het Wijkplatform, heeft onze 

secretaris (ik Herman) toegezegd om de organisatie op te pakken en deel te nemen aan de nationale 

schoonmaakdag van 20 maart. 

Buiten het bestuur met 2 echtgenotes (tot 6 pers) waren er 5 overigen (met kinderen) aanwezig en 

er is voldoende opgeruimd. 

Sinds 1 januari heeft de fa. Aconov  de vuilverwerking en  kost het ophalen van grofvuil € 30,- per 

kubieke meter!!! Zij neemt bij het ophalen contact op met de aangemelde bewoner en men zal 

gezamenlijk het grofvuil bekijken op hoeveelheid en afrekenen, door medebewoners gedumpt 

grofvuil zal NIET meegenomen worden en zal dus blijven liggen hetgeen weer zorgt voor troep en 

zwerfafval in de straat/buurt. Als dit gebeurt kunt u het beste Snel Herstel bellen/mailen, hoe vaker 

en sneller u dit doet hoe sneller de zaak opgeruimd is. 

Renovatie Appartementen 

Halverwege het jaar is men begonnen met de renovatie van de appartementen en men is zover als 

wij weten nu gereed, de laatste werkzaamheid was het leggen van de vloerbedekking in de voorhal. 

De problemen die ons te ore zijn gekomen dat zijn enkele problemen met beschadigde 

intercominstallaties waarvoor men vaak terug is geweest en dus de bewoners vrij hebben moeten 

nemen. 

Vergaderingen 

Buiten onze reguliere bestuursvergadering zijn we, zoals eerder aangegeven, bij 

wijkplatformvergaderingen en de jaarvergadering SHOW geweest, verder is er regelmatig contact 

geweest met Omnia, binnenkort staat de vergadering met de woonconsulente gepland. 

 

Pauze: 
In de pauze heeft zich 1 kandidaat, Mw. Engbers aangemeld voor algemeen lid. 

 

Financieel verslag en uitslag kascontrolecommissie: 
De stukken liggen ter inzage op de tafels, de kascontrolecommissie t.w. Mw. J.M. Sijmons en Mw. 

S. Kamp hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Dit is schriftelijk vastgelegd en 

voorgelezen door de voorzitter. De kascommissie voor het boekjaar 2010 zal bestaan uit Mw. S. 

Kamp en Hr. P. Gerlofsma. Mw. R. Cuperus heeft uitgeweid over budgetten nieuwe stijl conform 

het nog door ons te tekenen “Reglement participatie van Bewonerscommissies”. 
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Begroting 2010: 
De leden hebben de begroting bekeken en de voorzitter geeft aan dat we van plan zijn om, ter 

vervanging van een oude/slechte tent, een nieuwe tent aan te schaffen. 

 

Verkiezing nieuw bestuurslid:  
De stembriefjes zijn uitgedeeld (per adres 1) en verzameld en geteld door Mw. Cuperus. 

Mw. Engbers  : 8 voor, 2 blanco en 2 tegen 

Mw. Engbers is door de voorzitter welkom geheten als algemeen bestuurslid. 

 

Rondvraag: 
1. Mw. S. Kamp: er is ontzettend veel last van geparkeerde auto’s op de weg terwijl er 

parkeerplaatsen leeg staan welke gevaar opleveren bij het passeren hiervan, als je er iets van 

zegt krijg je een grote mond. 

2. Mw. S. Kamp: wanneer komt er aan de voorzijde van de woning boven bij de slaapkamers 

dubbel glas, het is erg gehorig vanaf de straat en het scheelt energie. Antw. Mw. Cuperus het 

staat voorlopig niet gepland, wilt u het hebben dan contact zoeken met Omnia wonen en voor 

een aanpassing in de huur (bepaald bedrag per raam huurverhoging) zal het geplaatst worden. 

3. Hr. Engbers: overlast van het parkeren op een woonerf (buiten de parkeervakken). 

4. Hr. P Gerlofsma: als er een bal tegen het hek van het multifunctionele veld aankomt maakt dat 

verschrikkelijk veel lawaai, is het mogelijk dat daar iets aan gedaan kan worden bv rubbers 

ertussen? 

5. Hr. P. Gerlofsma: heeft de wijkagent informatie gegeven over zaken uit deze wijk? Antw. Nee 

we hebben geen informatie ontvangen, dit is ook niet gebruikelijk. 

6. Hr. P. Gerlofsma: Is het mogelijk om voor elkaar te krijgen dat het paaltje op het fietspad 

enigszins verplaatst kan worden zodat ik de auto voor bv inladen voor mijn deur kan zetten. 

7. Hr. De Fauw: kunnen diverse ramen in de appartementen vervangen worden door klapramen 

zodat ook de buitenzijde gewassen kan worden. Antw. Dit is wel mogelijk maar dan krijg je 

een geringe huurverhoging. 

8. Hr. De Fauw: komen er vanuit de renovatie nog camera’s bij de deur? Antw. Mw. Cuperus, 

nee dat is een te dure uitgave. 

Reactie voorzitter: 
We zullen contact zoeken met Stadstoezicht om over de punten 1 en 3 te overleggen, vwb pt 4 en 6 

zult u contact moeten  blijven zoeken met de gemeente. Na deze rondvraag heeft Mw. S. Kamp het 

bestuur met een bloemetje bedankt voor hun inzet voor de vereniging. 

 

Sluiting: 

Om 21.30 uur bedankt Gerrit Timmer een ieder voor zijn of haar komst en wenst iedereen wel 

thuis. 

 

Voor akkoord. 

 

 

Dhr.G. Timmer      Dhr. H. Kost 

Voorzitter,       Secretaris, 


