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 3 

Aanwezig: P. Offfermanns, (VZ) J. van Beveren (SEC), A. Clowting (PM) A. Smit 
(not.) 20 leden, Mw. C. Groen (Woontij). 

 4 

Agenda: 5 

 6 

1.   Opening 7 

2.   Mededelingen 8 

3.   Notulen vorige vergadering 9 

4.   Verslag van de secretaris 10 

6.   Financiële verantwoording 11 

7.   Kascontrolecommissie 12 

8.   Rondvraag 13 

9.   Presentatie zonnepanelen op huurwoningen  14 

10. Sluiting     15 

 16 

Opening 17 

 18 

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

welkom. Speciaal mevrouw Groen van Woontij en de heer van Putte van Energie 20 

Advies Nederland die na de pauze een presentatie zal geven over de voordelen voor 21 

huurders met zonnepanelen. 22 

Er zijn berichten van verhindering van Dhr. van Andel en de heer Stolk wegens  23 

verplichtingen elders. 24 

 25 

Mededelingen 26 

 27 

De huidige secretaris Dhr. Smit legt na 8 jaar zijn bestuursfunctie neer. Hij blijft als 28 

vrijwilliger de  bestuursvergaderingen notuleren. Mw. van Beveren – Bernard zal hem 29 

opvolgen als secretaris.    30 

 31 

Notulen vorige vergadering  32 

 33 

Er zijn geen op of aanmerkingen op de  notulen van de vorige  ALV. Daarmee 34 

worden de  notulen formeel vastgesteld met dank aan de  notulist. 35 

 36 

Verslag van de secretaris 2014 37 

 38 

Ook daar zijn geen vragen, op of aanmerkingen over. Daarmee is ook deze 39 

vastgesteld. Omdat de secretaris vertrekt richt Mw.  van Beveren – Bernard het 40 

woord tot hem. 41 

Arnold, een jaar of vier  geleden hebben wij elkaar in andere omstandigheden 42 

ontmoet, je kwam in een moeilijke periode en ik besloot daarom je te gaan helpen. 43 
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Maar Arnold, jij hebt mij geholpen. Ik ben geen huurder en had  geen kennis van 44 

huurzaken. Woontij maakt  het ons  niet altijd gemakkelijk en daarom ik wil je 45 

bedanken voor het leren behartigen van de  belangen van mensen.   46 

Financiële verantwoording 47 

 48 

Dit deel wordt opgesplitst in drie onderdelen t.w. Het jaarverslag van de  49 

penningmeester, concept begroting 2016 en het verslag van de  50 

kascontrolecommissie. 51 

 52 

Jaarverslag van de penningmeester: 53 

 54 

Er zijn ook hier geen op of aanmerkingen op het verslag. Daarmee wordt het verslag 55 

vastgesteld. 56 

 57 

Concept begroting 2016 58 

 59 

In verband  met de  bezuinigingen bij Woontij zijn er nieuwe afspraken gemaakt  60 

over de  financiële ondersteuning van de Bewonersvereniging. Jaarlijks moeten wij 61 

op 1 oktober een door de  leden goedgekeurde  begroting indienen bij Woontij. De 62 

inkomsten van de vereniging komen met ingang van 2015 volledig uit de contributie 63 

die u betaald. Om de begroting sluitend te maken moet jaarlijks een deel worden 64 

gehaald uit het eigen vermogen van de vereniging.  Op verzoek van de voorzitter 65 

geven de  leden bij acclamatie hun instemming, waarmee  de begroting is 66 

goedgekeurd. 67 

 68 

Verslag van de  kascontrolecommissie 69 

 70 

De kascontrole is helaas maar door een lid gedaan. Het 2e  lid Mw. Meijer heeft zich 71 

afgemeld maar ter vergadering alsnog de verklaring als kascontrolecommissielid 72 

getekend.     73 

Het 1e lid van de  kascontrolecommissie Dhr. H  van der Geest  leest het verslag van 74 

de  kascontrole voor. De eindconclusie is dat de boeken en bescheiden kloppen met 75 

de werkelijkheid en adviseert de  vergadering het bestuur decharge te verlenen.  76 

De vergadering  gaat hiermee bij acclamatie akkoord en verleent decharge aan het   77 

bestuur.  78 

Om in een mutatie van de  kascontrolecommissie te voorzien wordt een nieuw 2e en 79 

een reservelid gekozen. Mw. Bosman (Tjempaka) schuift door naar de  positie van 2e 80 

lid. Mw. Frinks stelt  zich beschikbaar als reservelid voor  de  kascontrolecommissie. 81 

 82 

Rondvraag 83 

 84 

Dhr. Kooijman (Vendex): Vroom en Dreesman (V&D) heeft de  huur van het pand 85 

opgezegd (2017). Woontij heeft daarop het dak een aantal woningen opgebouwd. 86 
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Hij vraagt zich nu af of de huurders  t.z.t. ook moeten vertrekken. De voorzitter stelt 87 

hem gerust de  woningen op het pand zijn eigendom van Woontij. Een eventueel 88 

vertrek van V&D zal daarom geen betrekking hebben op de verhuur van de 89 

woningen. 90 

 91 

Mw. Kolhorn – Blijleven (Tjempaka) Zij heeft een vraag over het parkeren rond het 92 

complex. Voor de bouw van het complex heeft Woontij een enquête gehouden onder 93 

de  zittende huurders over de parkeerbehoefte. De problemen die er  nu zijn m.b.t. 94 

de  verplichting voor  huurders van Tjempaka die een parkeerplaats willen om een 95 

plaats te huren in de  garage, terwijl de huurders van de  omliggende  complexen 96 

kunnen  kiezen voor het huren van een parkeerplaats in de  parkeergarage of elders 97 

buiten op het terrein hebben wij aan de Woonbond voorgelegd. Het terrein is 98 

eigendom van Woontij en de Woonbond  laat ons desgevraagd weten dat Woontij bij 99 

de  verhuur zelf de regels kan vaststellen. Wie geen gebruik wil/kan maken van deze  100 

voorzieningen is  verplicht buiten het terrein te parkeren. Volgens Mw. Kolhorn wordt 101 

er nu met twee verschillende huurcontracten gewerkt. De voorzitter verzoekt haar de 102 

aanwezige correspondentie ter beschikking te stellen zodat de vereniging, na 103 

bestudering, daarover in overleg kan treden met Woontij. Overigens is er  nog een 104 

probleem de gemeente kan op het terrein van Woontij geen invalidenparkeerplaats 105 

toewijzen.  106 

 107 

Dhr. Brakele (Jozef) Hij meldt dat via parkeerbeheer de  mogelijkheid bestaat een 108 

parkeervergunning aan te vragen voor de openbare weg rondom de complexen. 109 

Maar die wordt geweigerd met als argument dat er  voldoende  parkeerplaatsen op 110 

het terrein aanwezig zijn.  111 

 112 

Niets meer  aan de  orde zijnde schorst de  voorzitter omstreeks 19:50 uur de  113 

vergadering en stelt voor  om 20:10 verder te gaan met de  presentatie van 114 

Zonnepanelen op huurhuizen. De  penningmeester biedt de  aanwezigen een drankje 115 

aan namens de  vereniging. 116 

  117 

Sluiting     118 

 119 

Omstreeks 21:00 uur sluit de  voorzitter de  vergadering onder dankzegging voor de 120 

aanwezigheid. De penningmeester biedt iedere aanwezige nog een drankje aan 121 

namens de bewonersvereniging. 122 

  123 

Voor akkoord 124 

 125 

P.M.M Offermanns A. Smit 126 

 127 

Voorzitter Notulist 128 

 129 


