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ALV WIJWONEN  

Datum: 30 maart 2017 

Tijd: 20:00 

Locatie: Papenstraat 20w 

Aanwezig: 5 

• Bob K.   Voorzitter 

• Vincent van der E. Secretaris 

• Bart C.   Penningmeester 

• Rob C.   Commissaris Koepel 

• Philip S.  Commissaris Koepel 10 

• Jasmijn K.  Commissaris Bewoners 

• Bjorn R.  Commissaris Bewoners 

• Thomas D.  Commissaris Promo 

 

• Agnes B. 15 

• Bibi van der H.  Balpol 1 

• Adriaan van N.  Balpol 3 

• Joseph V.  Van Hasseltlaan 

• Jan Willem K.  Van Hasseltlaan 

 20 
 

Totaal aanwezig 12 personen: 8 bestuursleden WijWonen, 3 leden, 1 machtiging. Omdat er 4 leden 

aanwezig zijn mogen er 3 bestuursleden stemmen. 

1. Opening en vaststellen agenda 

ALV geopend om 20:05. De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 25 

2. Mededelingen 

Bob K. geeft de mededelingen vanuit het WijWonen bestuur: 

• Het professionaliseringstraject van WijWonen is zo goed als afgerond. Het vernieuwde 

huishoudelijk regelement wordt deze ALV aan jullie voorgelegd. Het aanpassen van de 

statuten is de volgende stap. Wij verwachten dit met de zomer te kunnen realiseren. Dit 30 

proces is bijna voltooid. De volgende ALV zal de statutenwijziging plaatsvinden om dit af te 

sluiten. 

• DUWO heeft gecommuniceerd dat de wasprijs naar € 2 verlaagd wordt. In juni zijn alle 

waskasten vervangen en kan er voor € 2 gewassen worden. 

• WijWonen is de voorbereidingen voor de accommodate en reguliere enquête begonnen. 35 

Schouw uitgevoerd op maandag 27-03 om te bekijken hoe beide partijen over de gebouwen 

denken.  
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• Er speelt momenteel een zaak over experimentele contractvormen bij de Balthasar van der 

Polweg torens 1 en 2. Dit loopt en deze zaak krijgt nog een vervolg. De contractvorm is 

correct. 

• Er is een vacature uitgezet voor extern beleidsadviseur om WijWonen voor een avond in de 

maand te adviseren. Hier hebben we al veel positieve reacties op gekregen. 5 

• Sinds vandaag staat er een dossieroverzicht online op de website van WijWonen zodat leden 

dit ook kunnen zien. 

Joseph V: ‘Ik zocht op de website een manier om mij aan te melden voor de maillijst en ik kon dit niet 

vinden. Ik heb ook nog via het contactformulier hier een bericht over gestuurd.’ 

 Bob K. ‘Dit kan ook niet via de website. Je krijgt als het goed is standaard de nieuwsbrief. WijWonen 10 

ontvangt elke maand de ledenlijst via DUWO met daarin de contactgegevens van de leden.’  

Bjorn R: ‘Ik ga voor je uitzoeken welk e-mailadres wij van je hebben’. 

 

3. Vaststellen notulen 22 december 2016 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de afgelopen ALV. 15 

De actiepunten van de vorige ALV worden nagelopen om te controleren of deze allemaal zijn 

afgerond: 

• Advies uitbrengen voor samenstellen nieuwe bewonerscommissie: DUWO is gewezen op 

haar handelen in het vormen van de BC aan de VHL. Naar ons weten is dit vervolgens naar 

tevredenheid opgelost. Na deze zaak zal WijWonen in de toekomst het proces bij initiatieven 20 

voor het vormen van een BC vanuit DUWO nauwlettend in de gaten houden.  

Joseph V: Uiteindelijk is dit proces goed verlopen, maar dit heeft veel moeite gekost.  

Bob K: ‘Wij hebben DUWO hier ook op gewezen en zullen er op letten dat dit proces voortaan 

soepeler verloopt.’ 

• Verlaging ledencontributie: WijWonen heeft nog geen kijk op de financiële paragraaf uit de 25 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Er is daarmee nog geen plan gemaakt voor een 

eventuele contributie verlaging.  

• Herverdeling leden van WijWonen naar Vulcanus. De beoogde wijzigingen van de statuten 

zijn momenteel in behandeling bij de Woonbond. De volgende stap zijn gesprekken met de 

notaris inhoudelijk de juridische vormgeving. Na goedkeuring van de nieuwe statuten bij een 30 

volgende ALV zal het bestuur de leden met een woningcontract wijzen op de mogelijkheid 

over te stappen naar Vulcanus.  

• Advies uitbrengen algemeen parkeerbeleid: DUWO handhaaft geen algemeen parkeerbeleid. 

Het parkeerbeleid is complex specifiek. DUWO heeft wel toegezegd de parkeergelegenheden 

die afgeschermd zijn niet meer voor eigen gebruik in te zetten. Laatste moet in praktijk nog 35 

blijken.  

  



 

WijWonen Delft - ALV 

30 maart 2017 - NOTULEN 

 

3 
 

Stemming goedkeuren notulen: 

Voor:     7 

Tegen:     0 

Onthouden van stemming:  0 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  5 

 

4. Goedkeuring verslagen 2016 

 

a. Secretarieel Jaarverslag 2016 

Bob K. licht de hoogtepunten uit het secretarieel jaarverslag toe. 10 

WijWonen heeft deelgenomen aan de woonvisie en de prestatieafspraken met de gemeente. Er zijn 

twee nieuwe huurderscommissarisen voor de RvC van DUWO vastgesteld. Gedurende het hele jaar is 

DUWO gepushed om de was kosten te verlagen, wat na drie jaar nu eindelijk tot resultaat heeft geleid. 

Er zijn nieuwe BC’s actief op de Jacoba van Beierenlaan, de Korvezeestraat en de Van Hasseltlaan. Er 

is een Google Drive aangemaakt voor alle BC’s om informatie op te delen. Er is een ideeënwedstrijd. 15 

Een welkomstbrief geïntroduceerd die aan alle nieuwe leden wordt verstuurd. Twee keer per jaar 

versturen wij een nieuwsbrief. De website is vernieuwd. Een succesvolle promotieweek 

georganiseerd. Voor het eerst is er naast de accommodate enquête ook een enquête voor de reguliere 

huurders gehouden. Hierbij een hoge respons van 18,7% tot grote tevredenheid van WijWonen. Dit 

jaar zijn er ledenborrels geïntroduceerd om een grotere groep aan te spreken. WijWonen verder 20 

geprofessionaliseerd. Diverse cursussen bij de Woonbond gevolgd. Lidmaatschap LHS is opgezegd. 

 

Er komt een lid binnenlopen gedurende de ALV. Met een totaal van 5 aanwezige leden mogen er nu 

4 bestuursleden hun stem uitbrengen. 

 25 

Stemming Secretarieel Jaarverslag 2016: 

Voor:     9 

Tegen:     0 

Onthouden van stemming:  0 

 30 

 

b. Jaarafrekening 2016 

Bob K. geeft een toelichting op de jaarafrekening voor 2016.  

- Het eigen vermogen is zo goed als gelijk gebleven. 
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- Er zijn veel debiteuren. Dit komt omdat per ingang van het nieuwe jaar nog niet alle 

ledencontributie van DUWO is ontvangen, de rente op de spaarrekening en de openstaande 

facturen van BC’s die pas in 2017 uitbetaald zijn. 

- Er is slechts € 4,500 van € 8,000 besteed door BC’s omdat er weinig aanvragen zijn 

binnengekomen. Dit jaar is dit bedrag realistischer begroot. 5 

- Contributies van leden zijn fors hoger uitgevallen omdat er meer studenten bij DUWO huren.  

- Lagere rentebaten door lage rentestand.  

- De post ‘werving bestuursleden’ is hoger uitgevallen omdat er meer bestuursinteresseborrels 

zijn georganiseerd om een nieuw bestuur te vinden. 

- Vorig jaar was de professionaliseringscursus met de Woonbond. Dit heeft veel geld gekost. 10 

 

Uiteindelijk is er voor 2016 toch nog met € 12,000 over begroot. 

 

De kascommissie, bestaande uit Agnes B. en Jelmer K., heeft een advies uitgebracht over de 

jaarafrekening 2016.  15 

Bob K: ‘Op basis van het onderzoek van de jaarrekening over 2016 kan de kascommissie de 

ALV op de hoogte stellen dat alle vereiste wijzigingen zijn doorgevoerd door de 

penningmeester. De kascommissie geeft het advies aan de ALV om de jaarrekening 

over 2016 goed te keuren en de penningmeester onder dankzegging decharge te 

verlenen.  20 

 

Stemming Jaarafrekening 2016: 

Voor:     9 

Tegen:     0 

Onthouden van stemming:  0 25 

De jaarrekening over 2016 goedgekeurd. 

Decharge is verleend aan de penningmeester. 

 

5. Huishoudelijk reglement 2017 

Het aangepaste huishoudelijk reglement wordt ter kennisgeving medegedeeld door Bob K.  30 

- Dubbelzinnigheden statuten uitgehaald.  

- Taakverdeling voor de verschillende bestuursfuncties uitgebreid.  

- Verenigingsorgaan geherdefinieerd naar de website van WijWonen om dit overzichtelijk te 

houden.  

- Nieuwe zaken toegevoegd zoals de nieuwe gegevensopslag. 35 

- Bevoegdheden omtrent betalingen aangepast. 
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6. Discussiestukken 

Per onderwerp zal maximaal 15 minuten gediscussieerd kunnen worden om te voorkomen dat hier te 

lang op wordt doorgegaan.  

a. Korte of lange termijn denken 

Bob K: wij hebben een aantal zaken meegemaakt waarbij wij keuzes hebben moeten maken tussen 5 

zaken op de korte- of lange termijn. Wij willen graag weten waar wij op moeten letten bij het maken 

van een afweging, geadviseerd door onze leden. Er moet hier wel bij vermeld worden dat WijWonen 

niet altijd of lange of korte termijn in onze standpunten terug kan laten komen aangezien dat is per 

situatie verschillend is, maar de uitkomst van deze discussie zal wel een leidraad vormen voor in de 

toekomst. 10 

 

Ter illustratie wordt de volgende casus voorgelegd: 

“Er moet een advies op een beleidswijziging gegeven worden. Indien de huurdersorganisatie voor de 

beleidswijziging is zal er voor de langere termijn woongarantie voor haar leden zijn. De 

huurdersorganisaties kunnen zich ook tegen de beleidswijziging verzetten en zodoende een 15 

financieel voordeel voor huidige leden (huidige bewoners van specifieke kamers) bewerkstelligen. Dit 

laatste gaat wel ten koste van een woongarantie in de toekomst. Het zijn kortom vaak zaken die een 

momentaan voordeel voor huidige leden teweegbrengen of woongarantie voor een langere tijd 

waarborgen.”  

 20 

Jan-Willem K: ‘Dit is toch afhankelijk van wat voor wooncontract of campuscontract dat je hebt.’ 

Rob C: ‘Dit is niet zozeer specifiek bedoeld voor een bepaalde groep huurders.’ 

Joseph V: ‘Zoals ik het begrijp is het meer een situatie waarin bijvoorbeeld op de korte termijn 

huurtoeslag behouden blijft, maar op lange termijn verloren gaat.’  

Bob K: ‘De situatie die is voorgelegd heeft meer te maken met wetgeving. DUWO denkt natuurlijk 25 

altijd aan een langere termijn om een bepaald businessmodel valide te maken. Het kan zo zijn dat 

wanneer wij tegen iets zijn, dat dat nu wel een financieel voordeel oplevert, bijvoorbeeld dat huurders 

van een bepaald iets gebruik kunnen maken en daarmee dan een kostenbesparing hebben, maar 

waardoor vervolgens het businessmodel van DUWO niet meer klopt en dat ze hier dan vervolgens 

mee moeten stoppen. Wij hebben nu ergens mee te maken waardoor een businessmodel ondermijnt 30 

wordt.’  

Jan-Willem K: ‘Zoek een middenweg. Nu kom je met twee uitersten.’ 

 

Bob K: ‘Wij hebben nu deze leden en wij wonen zelf natuurlijk ook in Delft, dus wij kunnen hier nu een 

voordeel uit halen, of, we kunnen kiezen dat huurders nog de komende 10 tot 15 jaar op deze manier 35 

in Delft kunnen wonen.’ 

 

Bibi van der H.: Studenten in Delft blijven de komende tijd toch nog wel, dus ik zou eerder neigen naar 

de lange termijn.’  
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Joseph V.: ‘Ik denk niet dat het zozeer het een of het ander kan zijn. Het kan heel moeilijk zijn om voor 

het een of het ander te kiezen.’ 

Rob C: ‘Wij gaan niet buiten het kader van de wet, maar wij kunnen wel er voor zorgen dat bepaalde 

zaken op de lange termijn in stand gehouden worden of niet. Dit is ook niet altijd uit te drukken in 

geld.’  5 

Jan-Willem K: ‘Om wat voor soort bedragen gaat dit in de huur, en wat is het financiële verschil voor 

de huurder?’  

Philip S: ‘Je kan het zien als een voordeel op korte termijn voor een klein deel van de huurders en op 

lange termijn kleiner voordeel voor een groter deel van de huurders.’ 

Jan-Willem K: ‘Als het om kleine bedragen gaat zoals 100 euro per jaar dan zou ik gaan voor de lange 10 

termijn.’ 

Joseph V: ‘Ik zou gaan voor de lange termijn omdat je dan meer mensen bereikt.’  

Rob C: ‘De spanning in dit vraagstuk zit vooral in het feit dat de huidige huurders onze leden zijn. Dan 

kunnen we wel zeggen dat we voor de lange termijn gaan, maar daarmee gaan we dus niet direct voor 

de huidige leden. Jullie zijn nu onze leden, dus vandaar de vraag of jullie het daar dan wel mee eens 15 

zijn. Met een lange termijn visie kijk je natuurlijk wel naar personen die eigenlijk nog geen lid zijn.’  

Agnes B: ‘Jullie zijn in het verleden ook naar de huurcommisssie gestapt met een zaak die ook ging 

over (nog)niet-leden.’ 

Bob K: ‘Dat ging inderdaad over een zaak met betrekking tot mensen die nog geen lid zijn, maar wij 

kunnen bij advisering aan DUWO wel gewoon inspelen op een lange termijn.’ 20 

Bob K: ‘Wat nu ook relevant is, is dat DUWO bezig is met het accommodate systeem wat gaat over 

het aandeel van accommodate huurders ten opzichte van het totaal aantal reguliere huurders. Dit 

voorbeeld is niet zozeer korte- of lange termijn, maar wel hoe je daarbij een afweging maakt. De 

internationale studenten zijn immers net zo goed onze leden als de reguliere huurders, maar soms 

moeten wij dan ook een keuze maken waarbij we voor een van de twee moeten kiezen.’  25 

 

Bob K: ‘De algemene conclusie is dat wij moeten denken aan de lange termijn. Dit is nu geen definitief 

besluit maar slechts een richtlijn voor ons. In de enquête die binnenkort gehouden wordt zal dit ook 

terug komen.’ 

Agnes B: ‘Hoe denken jullie hier zelf over?’ 30 

Bob K: ‘Het bestuur zelf neigt ook meer naar de lange termijn om het woningaanbod voor 

toekomstige huurders garant te staan.‘ 

 

b. Wijzigingen in statuten 

WijWonen wil een wijziging in haar statuten doorvoeren. Dit is gevoed door de nieuwe 35 

samenwerkingsovereenkomst die momenteel in de maak is en om het doel van de organisatie beter 

te waarborgen. Dit ligt nu ter inzage bij de Woonbond.  
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Bob K: ‘Een voorstel in de statuten in het beter specificeren van onze doelgroep. Het bestuur wil de 

statuten vastleggen dat zij zich specifiek inzet voor haar leden met een campuscontract, met andere 

woorden, leden uit de onderwijskolom. Dit laatste begrip wordt tevens opgenomen in het 

ondernemingsplan van DUWO en dekt al diegene die een functie hebben binnen het 5 

onderwijssysteem en daarmee in aanmerking komen voor woongelegenheid bij DUWO. Het aantal 

leden met een woningcontract is dermate klein (150) dat het bestuur de belangen van deze groep niet 

kan vertegenwoordigen tegenover het grote andere deel van haar leden (~7350). Het is een logische 

stap dat deze kleine groep leden lid word van een andere huurdersorganisatie in Delft die zich meer 

bezig houdt met deze doelgroep en dus ook beter voor hun belangen in kan staan. Dit zal op een zo 10 

juridisch mogelijke manier in de statuten verwerkt gaan worden.’ 

Jan-Willem K: ‘De laatste 5 jaar wordt er al weinig gedaan voor deze groep. En er is geen andere 

huurdersorganisatie voor deze doelgroep. Ik heb me al 4 keer aangemeld bij Vulcanus maar heb hier 

nooit een reactie op gehad.’ 

Bob K: ‘Dat is juridisch onmogelijk. Iedereen die lid wil worden van een huurdersorganisatie die mag 15 

ook lid worden. Als je hiermee naar de geschillencommissie stapt dan wordt je sowieso lid.’ 

Jan-Willem K: ‘Een anders punt is dat je studentenwoningen hebt met daartussenin nog enkele 

reguliere woningen. De personen die hier wonen hebben veel ervaring en kennis en ik zou het een 

verarming van de vereniging vinden als deze doelgroep wegvalt.’ 

Bob K: ‘Ik denk niet dat wij dat op deze manier ervaren en wij kunnen ons daarnaast ook op andere 20 

manieren laten adviseren door professionele mensen in de sector en dat kan dezelfde kennis 

opleveren.’ 

Jan-Willem K: ‘Hoeveel buitengewone leden zijn er wel niet?’ 

Bob K: ‘Er zijn 10-20 buitengewone leden.’ 

Jan-Willem K: ‘Dit is ook vreemd dat deze groep nog wel lid is van de vereniging terwijl deze groep 25 

ook als is afgestudeerd en niet eens meer in een DUWO complex wonen.’ 

Jan-Willem K: ‘Als je het hebt over zo’n kleine groep die wel bijna in alle bewonerscommissies zit, 

wat bereik je dan?’ 

Bob K: ‘Zoals zojuist al gesteld wordt er vaak tijdens ALV’s gevraagd of WijWonen de belangen van 

deze kleine doelgroep wil vertegenwoordigen, maar dat dit logischerwijs niet logisch is om te doen 30 

omdat zij zo’n klein percentage van ons ledenbestand zijn. 

Rob C: ‘Bekijk het proportioneel. Het aantal uren dat van ons gevraagd wordt om te besteden in 

deze doelgroep staat niet in verhouding ten opzichte van andere groepen.’ 

Joseph V: ‘Dit is een logische keuze, het lijkt er nu op dat het een verhouding van 50/50 is.’ 

Bibi van der H: ‘Hoe gaat dit in de statuten gewijzigd worden?’  35 

Bob: ‘Deze doelgroep wordt niet direct uitgeschreven, dit moet uit eigen beweging gebeuren.’ 

Joseph: ‘Ik begrijp jullie punt heel goed, de tijd moet besteed worden aan de reguliere huurders.’ 

Bob K: ‘Dat is ook onze motivering, in juni zal een voorstel voor de statutenwijziging klaarliggen.’ 
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Jan-Willem K: ‘Ik vind dit geen reden voor de statutenwijziging.’ 

 

Bob K: ’Overige punten die we willen wijzingen in de statuten zijn de herbenoeming van 

bestuursleden willen wijzingen naar 1 jaar in plaats van 2 jaar. Verder is het bestuur voornemens de 

huidige vormen van participatie die vastgelegd zijn in de statuten te moderniseren. De huidige 5 

vormen als de adviesraad zijn omslachtig in gebruik en gaat het doel te buiten. De woonbond 

adviseert ons momenteel in de voor ons meest praktische en effectieve vormen van samenwerking. 

Zij worden vervolgens in de statuten verankerd.’ 

Jan-Willem K: ‘Maar daar zijn nog geen concepten voor? Ik vind de adviesraad van een belangrijk 

orgaan.’ 10 

Bob K: ‘Nee, dat ligt nu ter vormgeving bij de Woonbond. Dit zal vormgegeven worden op een 

manier die meer past met hoe wij zien dat participatie met de leden vormgegeven wordt. Bij de 

participatie is DUWO gehecht kwantitatieve onderbouwingen bij standpunten. DUWO is minder 

gevoelig voor wanneer wij maar met 5 man aan tafel zitten dan wanneer wij bijvoorbeeld een 

enquête houden en kunnen zeggen dat bijvoorbeeld 18% van de huurders er zo’n mening over 15 

heeft. Dit geeft WijWonen de gelegenheid om efficiënter en doelgerichter advies aan DUWO te 

kunnen geven.’ 

Bibi van der H: ‘Hoeveel procent vult daadwerkelijk een enquête in?’ 

Bob K: ‘De laatste enquête had een respons van 18,7%, dus een vrij hoge respons. Dit was 

opgesplitst in reguliere huur en accommodate. De respons van accommodate was zelf rond de 26%. 20 

Hier zijn ook serieuze conclusies uitgetrokken waar DUWO vervolgens serieus mee aan de slag is 

gegaan.’ 

Joseph V: ‘Hoe komt het dat de accommodate zoveel meer respons heeft? Bob: Betalen meer en 

hebben hogere verwachtingen, daarnaast wordt er ook meer geleverd door DUWO waardoor er 

meer onvrede kan ontstaan.’ 25 

Jan-Willem K: ‘Hou rekening met de statutenwijzing zodat je de middelbare scholieren 

tegenwoordig ook meeneemt.’ 

Bob K: ‘Dit gaat doorgevoerd worden in de definitie van de onderwijskolom.’ 

 

7. Herbegroting maart 2017 30 

Bart C: ‘Er zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. De post ‘Communicatiestrategie’ is met € 

1,000 verhoogd voor het succesvol uitzetten van de enquête. De post ‘Overig’ wordt vergroot met € 

2,300 waarmee de kosten gedekt worden voor het aanbrengen van een notaris. De som van deze 

bedragen komt uit ons eigen vermogen. Dit is momenteel voldoende zodat dit wel kan krimpen. 

 35 

Joseph V: ‘Ik mis 100 euro in totaal.’ 

Bob K: ‘Dit is inderdaad fout. Dit komt wel correct in de boeken.’ 

Stemming Herbegroting 2017: 
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Voor:     8 

Tegen:     0 

Onthouden van stemming:  1 

De herbegroting over 2017 is goedgekeurd. 

De herbegroting is aangenomen. 5 

 

8. WVTTK 

Bob K: ‘Bij dezen alvast hartelijk dank voor deze opkomst. Voor de volgende vergadering een poging 

doen om zoveel mogelijk leden aanwezig te hebben.’ 

Jan-Willem K:’ Hoe zit het met de fysieke uitvoering van de omnummering?  10 

Bob K: ‘Voor DUWO is dit een grote kostenpost. De gemeente is het gefaseerd aan het doorvoeren. 

Complex specifiek aan het bekijken wat er moet gebeuren. Dit had in januari al gerealiseerd moeten 

zijn maar dit is niet gelukt. DUWO is in gesprek met de gemeente of de gemeente ook een gedeelte 

kan betalen.’ 

Bjorn R: ‘Hoe de uitvoer specifiek gaat weten wij nog niet, de bewonerscommissies weten hier wellicht 15 

meer over.’  

Joseph V: ‘De uitwerking is nog niet duidelijk. DUWO vindt dat de gemeente moet betalen. Hoe gaat 

dit uitpakken? Is daar zicht op?’ 

Jan-Willem K: ‘Op de VHL gaat het om 250 woningen.’ 

Rob C: ‘Als de gemeente het niet wil betalen betaalt DUWO het; en hier zal je als huurder niet voor 20 

doorberekend worden.’ 

Jan-Willem K: ‘Heel vervelend om meteen administratief te verhuizen als je er pas 2 weken woont. 

Bob: Uitvoeringstechnisch ligt dit allemaal bij DUWO.’ 

Jan-Willem K: ‘Het is wel vervelend. Ik vind het een hele rare gewaarwording.’ 

 25 

Bibi van der H: ‘Weten jullie meer van de stand van zaken van de contracten van de Balpol?’ 

Bjorn R: ‘Binnenkort hebben wij hierover een vergadering met DUWO voor meer opheldering.’ 

Jasmijn K: ‘We hebben de bewoners bevraagd om de situatie helderder in kaart te brengen omdat het 

voor ons ook nog niet geheel duidelijk is.’ 

Bibi van der H: ‘DUWO wilde mij ook zo’n contract aanbieden maar ik ben zelf naar het kantoor van 30 

DUWO gegaan om dit te voorkomen. Dit is mij gelukt, maar als je niet oplettend ben dat valt je dit 

niet op. In december heb ik dit contract al opgestuurd gekregen. DUWO heeft gezegd dat deze 

contractwijziging volgens de wet moest.’ 

Philip S: ‘Heb je dit contract toevallig nog?’  
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Bibi van der H: ‘Nee, dit heb ik niet meer. Ik kan wel aan een huisgenoot vragen of ze dit nog heeft.’  

Bob: ‘Op de volgende ALV is hier meer over bekend. Dit zal ook een dossier over op de website worden 

waar je de status kan volgen.’  

 

9. Rondvraag 5 

Geen rondvraag. 

 

10. Sluiting 

De ALV is gesloten om 21:00 

Besluitenlijst ALV 30 maart 2017: 10 

• Notulen vorige ALV (22 december 2016) zijn goedgekeurd zonder wijzigingen 

• Hergroting 2016 is goedgekeurd 

• Beleidsplan & Begroting 2017-1 zijn goedgekeurd 

Actiepunten naar aanleiding van ALV 30 maart 2017: 

• Herbegroting 2017 aanpassen 15 

 


