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ALV WIJWONEN  

 

Datum: 5 juli 2019 

Tijd: 18:00 

Locatie: Papenstraat 20W 5 

 

Aanwezigen: Functie/woonplaats: Bijzonderheden: 

Arnault-Quentin Eggermont Voorzitter Aftredend 

Tom Schuurmans Secretaris  

Dennis Botman Commissaris Koepel  10 

Marco Xausa Penningmeester 

David Sarkisian Commissaris Koepel 

Elize van Dongen Commissaris Bewoners 

Julian van ’t Hooft Commissaris Bewoners 

 15 

Zaida Andiro Van Hasseltlaan 

Tim Nolpen Mina Krusemanstraat  

Priyottam Papenstraat 

 

     20 

 
1. Opening en vaststellen agenda 18:00 

Tom S.: mag de vergadering worden opgenomen? 

Hier wordt unaniem mee ingestemd. 

 25 

Tom S.: Moeten er nog zaken op de agenda? Zoniet, dan wordt deze goedgekeurd. 

De agenda wordt zonder toevoegingen goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen  

Tom S.: deelt mee dat dit de laatste ALV is voor de zomervakantie. En dat er nog één 30 

ALV plaatsvindt in het jaar 2019. Deze zal plaatsvinden in december. 

 

3. Vaststellen notulen vorige ALV 

Tom S.: Vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen? 

 35 

Vervolgens wordt de notulen unaniem vastgesteld. 

 

 

4. Bestuurswissel 

Tom S.: vertelt dat er afscheid genomen zal worden van Arnault-Quentain. Arnault-40 

Quentin wordt bedankt voor zijn grote inzet voor WijWonen. Bij deze wordt Arnault-

Quentain gedechargeerd.  
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Tom S.: meldt dat door het aftreden van Arnault-Quentain er gewisseld dient te worden 

met de functies. Dit omdat door het aftreden van Arnault-Quentain er geen sprake 45 

meer is van een dagelijks bestuur. Daarom is er gekozen dat de penningmeester, Marco 

Xausa, ook de rol van secretaris zal krijgen. Deze wissel wordt per acclamatie 

goedgekeurd. 

 

 50 

5. Financiën  

Naamswijziging post 

 

Marco X.: vertelt dat WijWonen baat ziet bij het aanpassen van twee postnamen. De 

geplande naamswijziging moet duidelijker maken welke kosten onder deze posten 55 

vallen.  

 

Post-553   Externe bijstand -> Advies Lokaal 

De beschrijving voor de post 533 is dat deze post bedoeld is voor al het extern advies 

op lokaal niveau. Kosten die onder het boekjaar 2019 vallen zijn de kosten van Stade 60 

Advies die Wijwonen op lokaal niveau ondersteund. In de toekomst zullen alle adviezen 

met betrekking op lokaal niveau onder deze post geboekt worden. 

 

Post-592  Ondersteuningsorganisatie -> Advies koepel 

De beschrijving van de post 592 is alle kosten die gemaakt worden met betrekking tot 65 

advies op koepel niveau. De kosten in boekjaar 2019 die geboekt worden onder deze 

post zullen voornamelijk de kosten zijn van Stade Advies. 

 

6. Update Bewoners 

Julian v ’t H.: geeft aan dat de Commissaris Bewoners de afgelopen tijd zich vooral 70 

hebben beziggehouden met het bijstaan van huurders die problemen hebben met 

DUWO. Julian geeft aan dat we de laatste tijd weer veel mailtjes binnen hebben 

gehad. Er wordt aan WijWonen leden uitgelegd waar ze hun problemen naar toe 

kunnen sturen.  Julian geeft bovendien aan dat we de afgelopen tijd 

bewonerscommissies zo goed mogelijk hebben geprobeerd te ondersteunen. Dit is 75 

mede gedaan door het houden van een brainstrom sessie met BC-leden over het 

werven van BC-leden. Bovendien is er een cursus Afrekening Servicekosten 

georganiseerd door WijWonen.  

 

Elize v D.: geeft aan dat DUWO een app heeft ontwikkeld die moet bijhouden 80 

wanneer huismeesters zijn langs geweest bij complexen. Marco voegt hieraan toe dat 

we zo proberen om de kosten van de huismeester zo laag mogelijk te houden.  

 

 

7. Update Koepel 85 

David S.: deelt mee dat WijWonen momenteel in de onderhandeling zit voor het 

creëren van een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen de zusterorganisaties en 

DUWO. Uitsluitsel over deze nieuwe vorm van samenwerken wordt eind 2019 verwacht. 
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8. Rondvraag 90 

Geen vragen 

 

9. Sluiting  

Tom S.: wenst alle genodigden een fijne vakantie en sluit vervolgens de vergadering 

om 18:27. 95 

 


