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Aanwezig: P. Offfermanns, (VZ) J. van Beveren (SEC), A. Clowting (PM)  
R. Geurtsen A. Smit (not.) 20 leden, Dhr. J. van Andel, Mw. C. Groen 
(Woontij). Dhr. Sayers (RvC)  Dhr. F.Agterkamp ( Woonbond 

 4 

Agenda 5 

 6 

 1.   Opening 7 

 2.   Mededelingen 8 

 3.   Notulen vorige vergadering 9 

 4  Benoeming R. Geurtsen  10 

 5  Verslag van de secretaris 11 

 6.   Financiële verantwoording 12 

 7.   Kascontrole commissie  13 

 8.   Rondvraag 14 

 9. Sluiting     15 

 16 

Opening 17 

 18 

De voorzitter opent  omstreeks 19:30 uur de  vergadering en heet alle aanwezigen 19 

welkom. Speciaal de heer Sayers, lid van de  Raad van Commissarissen van 20 

Woontij,  en de heer van Andel en  mevrouw Groen van Woontij. Maar ook de heer  21 

Agterkamp regioconsulent van de Nederlandse Woonbond. Hij zal na de pauze een 22 

presentatie zal geven over de nieuwe woningwet 2015. 23 

 24 

Mededelingen 25 

 26 

De heer v.d. Geest, lid van de kascontrolecommissie is vanavond helaas  27 

verhindert.  28 

 29 

Notulen vorige ALV vergadering 2015  30 

 31 

Er zijn geen op of aanmerkingen op de  notulen van de vorige  ALV. Daarmee 32 

worden de  notulen formeel vastgesteld met dank aan de  notulist. 33 

 34 

Benoeming R. Geurtsen 35 

 36 

De heer Geurtsen is in de  zomer van 2015  aangezocht om  een nieuwe website  37 

te bouwen voor de BVN.  Het eindresultaat kunt u zien via  38 

www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl.  Hij is tijdens het proces van ontwerpen 39 

en bouwen enthousiast geworden om als vrijwilliger toe te treden tot het bestuur 40 

met als belangrijkste taak het beheer van de  website. Maar hij is geen huurder en 41 

http://www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl/


 

 

omdat het ontzettend moeilijk blijkt onder de  leden voldoende mensen bereidt te 42 

vinden een bestuursfunctie te bekleden heeft  het bestuur besloten hem op deze 43 

ALV te benoemen als bestuurslid. Omdat hij geen huurder is, is het noodzakelijk 44 

dat de ALV deze benoeming bekrachtigd.  Hij krijgt de  gelegenheid zichzelf voor te 45 

stellen.  Hij is 60 jaar en op dit moment heeft  hij geen vaste baan. Hij heeft zich 46 

omgeschoold tot webdesigner. De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden in te 47 

stemmen met zijn benoeming bij acclamatie (een applaus) De  vergadering 48 

honoreert dit verzoek en is de heer Geurtsen m.i.v. heden bestuurslid. De 49 

voorzitter feliciteert  hem met zijn benoeming. Hij treedt naast beheerder  van de 50 

website ook op als back-up bij diverse  overleggen met o.a. de gemeente. 51 

    52 

Verslag van de secretaris 2015 53 

 54 

Er zijn geen vragen, op of aanmerkingen over. Daarmee is het verslag aanvaard en 55 

vastgesteld met dank aan de  secretaris. 56 

  57 

Financiële verantwoording 58 

 59 

Dit deel wordt opgesplitst in drie onderdelen t.w. Het jaarverslag van de  60 

penningmeester, concept begroting 2017 en het verslag van de  61 

kascontrolecommissie. 62 

 63 

Jaarverslag van de penningmeester: 64 

 65 

Er zijn ook hier geen op of aanmerkingen op het verslag. Daarmee wordt het 66 

verslag aanvaart  en vastgesteld met dank aan de penningmeester. 67 

 68 

Verslag van de  kascontrolecommissie 69 

 70 

De kascontrole is dit jaar gedaan door Dhr. H  van der Geest en Mw. Bosman, zij 71 

leest i.v.m. de afwezigheid van de  heer v.d.  Geest mede namens  hem het 72 

verslag van de  kascontrole voor. De eindconclusie is dat de boeken en bescheiden 73 

kloppen met de werkelijkheid en adviseert de  vergadering het bestuur decharge te 74 

verlenen. De vergadering  gaat hiermee bij acclamatie akkoord en verleent 75 

decharge aan het   bestuur.  76 

 77 

Concept begroting 2017 78 

 79 

Jaarlijks moet het bestuur op 1 oktober een door de  leden goedgekeurde  80 

begroting indienen bij Woontij. De inkomsten van de vereniging komen met ingang 81 

van 2015 volledig uit de contributie die u betaald. Om de begroting sluitend te 82 

maken moet daarom jaarlijks een deel worden gehaald uit het eigen vermogen van 83 

de vereniging. Met Woontij is overeengekomen  dat scholing betaald wordt door 84 



 

 

Woontij.  Op verzoek van de voorzitter geven de  leden bij acclamatie (applaus) 85 

hun instemming, waarmee de begroting is goedgekeurd. 86 

 87 

Door het verstrijken van de  termijn van de  heer  v.d.  Geest schuift Mw. Bosman 88 

(Tjempaka) door naar de  positie van 1e lid. Mw. Frinks Tjempaka wordt 2e lid  van 89 

de kascontrolecommissie. De heer Beem ( de Rietschooten) meld  zich als reserve 90 

lid. 91 

 92 

Rondvraag 93 

 94 

Dhr. van Galen: stelt namens zijn dochter een vraag over de  situatie  op 95 

Eikenhout (Julianadorp) Hij vraagt om de mogelijkheid om beveiligingscamera’s te 96 

plaatsen i.v.m.  diefstal van brandstof uit geparkeerde auto’s. Ook kaart hij het 97 

tekort  aan parkeerplaatsen aan voor bezoekers.  Die plaatsen hun auto’s  nu op 98 

wegen die bedoelt zijn voor een onbelemmerde doorgang van hulpdiensten.  99 

De voorzitter vraagt  of Woontij bekend is met deze  problemen.  De heer van 100 

Andel was  niet bekend met deze problemen niet, maar het is een zaak voor de 101 

VVE (vereniging van eigenaren) Woontij is lid van deze VVE en kan dit probleem 102 

daar aan de  orde stellen. Hij verzoekt de  heer van Galen in een kort e-mail de 103 

problemen te beschrijven. Hij zal dat dan ter kennis  brengen van het VVE bestuur. 104 

En daar een terugkoppeling op geven naar de  huurder.  De voorzitter is van 105 

mening dat de diefstal ook in het veiligheidshuis wordt besproken. Dat kan via de 106 

wijkagent.  107 

 108 

Mw. Frinks:  heeft  een opmerking over het service abonnement van Woontij.  109 

Haar bezwaar geldt dan vooral het feit dat als je een dergelijk abonnement afsluit 110 

maar er geen gebruik van maakt toch betaald (m.a.w. je krijgt er dan niets voor 111 

terug). Beter zou volgens haar zijn om dan bv een jaarlijkse reparatie check up uit 112 

te voeren zoals de tegenhanger van  Woontij wel doet.  De heer van Andel  legt uit 113 

dat Woontij sinds begin dit jaar het abonnement  aanbiedt voor het huurdersdeel 114 

van het besluit kleine  herstellingen.  Huurders zijn verantwoordelijk voor een deel 115 

van het kleine onderhoud en kunnen dat afkopen door het abonnement te  nemen.  116 

Mw. Frinks ziet deze mogelijkheid als een verzekering.  De heer van Andel wil de 117 

Bewonersverenigingen  inzage geven in de lasten en baten van het systeem.  118 

Hij denkt  niet dat Woontij hier winst op maakt. Maar dat moet blijken uit een 119 

evaluatie en dan kunnen zaken worden bijgesteld. Mw. Groen merkt op Woontij 120 

altijd nog de  mogelijkheid biedt om bij een probleem alsnog het abonnement  af 121 

te sluiten. Vaak zijn de voorrijkosten door een extern bedrijf bij een repartie hoger 122 

dan de kosten van het abonnement.  123 

Mw. Frinks vraagt  aan de heer Agterkamp (woonbond) om zijn mening. Hij verteld 124 

dat het geen ongebruikelijke procedure  is en dat het afhangt van de  ouderdom 125 

van het huis en de deskundigheid van de  bewoners of het een goede zaak is.  Hij 126 

denkt bv dat het in Amsterdam wel loont.  127 



 

 

Niets meer  aan de  orde zijnde schorst de  voorzitter omstreeks 19:50 uur de  128 

vergadering en stelt voor  om 20:10 verder te gaan met de  presentatie van de 129 

heer Agterkamp over de  nieuwe woningwet 2015 De  penningmeester biedt de  130 

aanwezigen een drankje aan namens de  vereniging. 131 

 132 

Sluiting     133 

 134 

Omstreeks 21:00 uur sluit de  voorzitter de  vergadering onder dankzegging voor 135 

de aanwezigheid. De penningmeester biedt iedere aanwezige nog een drankje aan 136 

namens de bewonersvereniging. 137 

  138 

 139 

 140 

Voor akkoord 141 

 142 

P.M.M Offermanns A. Smit 143 

 144 

Voorzitter Notulist 145 

 146 

 147 

 
 

 


