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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2011 
 

Aanwezige bestuursleden: Gerrit Timmer, Jan Admiraal, Herman Kost, Dieneke Engbers en 

Ronald van der Sluis. 

 

Aanwezige huurders: dhr. Awadela, fam vd Kamp, Mw. Visser, Mw. Admiraal, Mw. Timmer-

Bensink, Mw. Boutkan, dhr. Engbers, dhr. Scheringa, Mw. Kost, Mw. IJzerman en dhr. R vd Kamp. 

Donateurs: dhr. Gerlofsma en dhr. Boerman. 

 

Opening: 

Gerrit Timmer opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom op de 

ledenvergadering in “de Roef”. 

 

Vaststellen agenda: 

Er is 1 aanvulling op de agenda, als punt 4a “wijziging huishoudelijk reglement versie 2002”. 

 

Mededelingen voorzitter: 

Zoals u in de uitnodiging heeft kunnen lezen zullen er nieuwe bestuursleden gekozen gaan worden. 

Beide kandidaten zijn niet in persoon aanwezig, Mw. Helma Kappers is zondag 17 april 

opgenomen in het Ziekenhuis en dhr. Peter de Graaf heeft vanmiddag/vanavond een sollicitatie. 

Beiden hebben bij de secretaris schriftelijk aangegeven dat zij zich verkiesbaar stellen. 

In januari is ons lid Piet IJzerman overleden, Piet was een markant persoon zeer herkenbaar met 

zijn snorfiets, de voorzitter wenst mw. Teunie IJzerman heel veel sterkte. 

Bij de appartementen zijn de cocons verdwenen, de bewoners zijn nu aangewezen op de 

verzamelpunten van de Gemeente zoals bij het winkelcentrum, de appartementen Pijlkruidmeen en 

Hoefbladmeen. Doordat de sponsoring tegenvalt en de subsidies lager zijn zal de bijdrage van de 

leden aangepast worden. 

Zoals u gehoord heeft zijn Jan Admiraal en ik niet verkiesbaar voor het bestuur, wij hebben de 

afgelopen 10 jaar met plezier in het bestuur gezeten en bedanken iedereen voor de samenwerking. 

 

Vaststellen notulen 12 april 2010: 

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op deze notulen en zijn bij deze aangenomen en 

ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

 

Wijzigingen “Huishoudelijk Reglement versie 2002”: 

De voorgestelde wijziging zijn: 

- Omdat de verhoging al een aantal jaren uitgevoerd wordt nu formeel in artikel 3 de hoogte van 

de contributie wijzigen van € 4,- per jaar naar € 5,- per kalenderjaar. 

- In artikel 6 “eenvoudige meerderheid”wijzigen in “de gewone meerderheid”, “gewone 

meerderheid”wil zeggen dat als er meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen het punt is 

aangenomen. 

Deze beide wijzigingen zijn door de leden goedgekeurd en zullen worden verwerkt in het 

“Huishoudelijk Reglement”versie 2011. 

 

 

Jaarverslag 2010: 

Om in de toekomst gelijk te gaan lopen met het financiële jaarverslag is dit jaarverslag geschreven 

van de vorige ledenvergadering 2010 tot en met 31 december 2010 
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ALV 2010 

Op 12 april hebben we onze ledenvergadering gehouden, de notulen zijn eerder vanavond 

behandeld. 

Bloembakken: 

Op 11 mei hebben we de bloembakjes, opnieuw met geraniums, weer opgehangen. We hebben 

i.v.m diefstal, vernieling en slecht bijhouden overwogen om er mee te stoppen maar we willen het 

dit jaar toch nog eens proberen. Door de invoering van de afvalcontainers is het alleen wat lastiger 

om ze aan de schuurtjes op te hangen. Daarom hopen op medewerking van de bewoners om ze te 

laten hangen en om ze regelmatig water te geven. 

Reglement Participatie Bewonerscommissie 

In mei hebben we officieel het reglement Participatie Bewonerscommissie ondertekend bij Omnia 

Wonen. 

BBQ:  

Onze jaarlijkse bbq is in september op het multifunctionele speelveld gehouden er waren 69 

volwassenen en 22 kinderen aangemeld. 

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

Ook is er, door de dames van het bestuur, een kleine bingo gehouden. We hebben met de tenten 

een aangepaste opstelling gemaakt welke goed is bevallen. 

De toegezegde sponsoring is door de crisis enigszins tegengevallen waardoor de bijdrage uit de 

vereniging groter is geweest.  

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. 

Vergaderingen/bijeenkomsten 

Buiten onze gehouden bestuursvergaderingen ( 5 stuks) zijn we aanwezig geweest bij de 

jaarvergadering van S.H.O.W. en is er contact, persoonlijk en via mail geweest met Omnia over de 

bewonerscommissie, de begroting en het plaatsen van dubbel glas.  

De voorzitter en de secretaris zijn op 24 september in Harderwijk bij een bewonerscommissiedag 

aanwezig geweest. Het thema van deze dag was” verbinden”, het ontmoeten van verschillende 

bewonerscommissies, woonconsulenten en leden van de directie van Omnia Wonen. 

Een uitleg wat doen bewonerscommissies en wat doet de S.H.O.W.  daarna gaf de Woonbond een 

presentatie met voorbeelden uit het land over de relaties tussen bewonerscommissies, 

huurdersorganisaties en verhuurders en hoe deze te intensiveren. Een verslag hiervan heeft in het 

blad “voel je thuis “ gestaan. 

Er zijn 5 nieuwsbrieven uitgegeven incl. de uitnodiging van de jaarvergadering. 

Vanuit de woonbond is er informatie geweest over het toepassen van de Europese maatregel welke 

de verhuurder moet gaan toepassen per 1 januari 2011, uitleg volgt na de pauze. 

Op het aangekaarte probleem van het parkeren is door Stadstoezicht controle uitgevoerd, zij zijn 3 

à 4 keer door het woonerf geweest en er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

Wijkplatform 

We zijn gestopt met het bezoeken van de vergaderingen van het Wijkplatform omdat we het gevoel 

kregen dat er alleen zaken zoals schoonmaakdag, burendag, straatspeeldag etc aan de orde waren 

en het aanwezige bestuurslid gelijk betrokken werd om dit te organiseren. 

Opzeggen lidmaatschap 

Het bestuur heeft van 5 leden het lidmaatschap opgezegd wegens het niet voldoen van de 

contributie ondanks verschillende mondelinge en schriftelijk verzoeken. 
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Financiële verslag 2010 en kascontrolecommissie: 

Het financieel verslag is doorgenomen en er zijn geen vragen, de kascontrolecommissie heeft op 

16 maart 2011 gecontroleerd en goed bevonden. De Hr. Gerlofsma en Mw. Kamp hebben 

toegestemd om deel uit te maken van de commissie voor 2011. 

 

Begroting 2011: 

Ook over de begroting 2011 zijn geen vragen, de voorzitter geeft aan dat het nieuwe bestuur deze 

evt. kan aanpassen. 

 

Gerrit vertelt dat ze een goede tijd in het bestuur hebben gehad met een aantal successen zoals de 

wijkschouw, het realiseren van voetbalveldje aan het klaproospad, de aanpassing van 

parkeerplaatsen en natuurlijk de grote  renovatie. Hij heeft een goed gevoel is tevreden en trots op 

deze successen waarna hij voor de pauze de vergadering overdraagt aan de oudste bestuurslid t.w. 

Herman Kost. 

Deze bedankt namens de leden van de huurdersvereniging beide bestuursleden met een bloemetje 

en een VVV-bon. 

 

Pauze 

De vergadering is om 20.45 voortgezet. 

 

Verkiezing nieuw bestuursleden: 

Door afwezigheid van de kandidaten vertelt Herman als vervangend voorzitter iets over de 

kandidaten aan de aanwezige leden en is er besloten te gaan stemmen. Er zijn 11 (per adres 1 stem) 

stemgerechtigde leden en 2 donateurs (niet stemgerechtigd), de heren Gerlofsma en Zilverberg 

zullen de stemmen tellen. 

Het resultaat is dat beiden 11 stemmen voor kregen, 0 tegen en 0 blanco en dus verkozen als 

bestuurslid.  

 

Woningtoewijzingprocedure door Herman Kost:  

 Europese Toewijzingsregel met ingangsdatum 1-1-2011 beter bekend als  EC-maatregel 

De Europese Commissie vindt dat Nederland een vorm van staatssteun toepast bij het 

toewijzen van sociale huurwoningen aan de hogere inkomens. Een sociale huurwoning is 

bestemd voor de doelgroep van huurders met lage inkomens ( hebben een max. huurprijs van € 

652,-) 

Deze grens is de huurtoeslaggrens. De corporatie kan na onjuiste toewijzingen financieel 

gestraft worden door het niet verlenen van bv subsidies en lage rentes t.b.v. woningbouw. 

 Uitvoering EC-maatregel 

o 90 % moet toegekend worden aan de doelgroep t.w. huurders met een maximum 

gezamenlijk belastbaar inkomen van € 33614,- dit is ongeveer €  1750,- netto per maand 

o Overige 10 % is voor de rest bv: 

 Mensen met een urgentie 

 Gehandicapten 

 Woningtoewijzing Omnia Wonen 

o Omnia Wonen past de volgende inkomenseis toe. 

 Tot en met de 2
e
 (hoge) aftoppingsgrens van € 554,76 prijspeil 2011 uitsluitend aan 

personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 33614,- 
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 Tussen de 2
e
 aftoppingsgrens € 554,76 en de liberalisatiegrens van € 652,52 met 

voorrang aan personen met een inkomen van € 33614,- 

Als er uit deze categorie geen reactie of acceptatie is op de woning dan volgt de 

toewijzing aan personen met een inkomen boven de € 33614,- waarbij de persoon met 

de meeste punten voor gaat 

 Woningen boven de liberalisatiegrens worden uitsluitend toegewezen aan personen met 

een inkomen boven de € 33614,- 

 Wilt u verhuizen? 

Dan dient u met de volgende zaken rekening te houden 

o De inkomenseis van max € 33614,- gezamenlijk 

o Nieuwe huurprijzen 

 Invoering Energielabel per 1-7-2011  

Appartementen hebben label C, de eengezinswoningen aan de Klaproosmeen en 

Pijlkruidmeen hebben label D. Het puntentotaal van de eengezinswoningen 

worden b.v. verminderd met 13 punten en krijgen door label D 14 punten erbij en 

komen dus op 170 WWS-punten, de situatie van de appartementen is niet bekend. 

o Schaarste gebieden per 1-7-2011. 

 De minister probeert de wet voor 1 juli 2011 aan te passen en de Veluwe valt in 

deze categorie. 

Afhankelijk van de WOZ zal de WWS-punten stijgen met maximaal 25 punten 

 Van 170 punten (€ 801,- max. huurprijsgrens) naar 195 (€ 919,-  max. 

huurprijsgrens). 

 69 % oude huurprijsgrens is € 552,- 

 69 % van de nieuwe huurprijsgrens is € 634,11 

 Verschil na mutatie is een verhoging van de huur met € 82,- . 

Uitslag enquête:  

De in maart opgehaalde enquête is verwerkt en doorgenomen op de vergadering, er hebben 41 

leden/donateurs de moeite genomen om de lijst in te vullen en dat is weinig. In het algemeen is 

men tevreden en geeft men een voldoende tot goed, een aantal punten zijn aangehaald. 

- Deelname aan activiteiten 

o Het merendeel komt niet naar een jaarvergadering, bewonersbijeenkomst of 

schoonmaakactie. 

o De helft is wel eens op de BBQ geweest. 

o Men heeft er geen tijd voor 

- Wat vindt u van de leefbaarheid in de buurt 

o 12 personen zeggen onvoldoende/niet voldoende, 20 voldoende/goed 

 Gaat achteruit ook qua veiligheid 

 Zwerfvuil op straten en struiken 

 Olievervuiling bij Klaproosmeen 27 

 De autodruk in de wijk, relatief veel auto’s van de zaak 

 Zorg voor verrommeling van de wijk, (sociale) hygiëne 

Leefbaarheid is prettig wonen, schoon, veilig, vriendelijk, geen overlast en kindvriendelijk, 

maar dit is ook een gevoelskwestie wat de een als schoon/normaal ervaart vindt een ander 

vies/asociaal, we zullen het met elkaar moeten doen. 
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- Zou u zich in willen zetten voor het werk van de HV 

o  22 personen geven NEE aan. 

Bij de activiteiten is vaak het bestuur aanwezig 

- Heeft u tekortkomingen gehad en doorgegeven aan Omnia Wonen 

o 15 hebben dit gehad en gedaan en 18 geen tekortkomingen 

- Zijn deze opgelost? 

Bij 9 personen is dit opgelost en bij 10 personen niet 

We zullen dit als bestuur bekijken welke mogelijkheden we hebben. 

 

Rondvraag: 

Er waren geen vragen. 

 

Sluiting: 

Om 21.35 is de vergadering gesloten en zijn de leden bedankt voor hun aanwezigheid. 

 

 

Notulen dzv secretaris Herman Kost 

 

 

 

 


