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Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Poort6  
 

 

Datum vergadering: 1 oktober 2015 

Tijd: 19.30 – 22.00 uur 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

Afwezig met 

kennisgeving: 

Namens HP6: Albert den Teuling –voorzitter, Jan Stubbe –secretaris, Huib Donker 

–penningmeester, Piet Prins –lid en Paul Schaake –lid. 

Namens de Woonbond: Hans Weevers. 

Namens Poort6: Rick Dollekens (consulent Stad&Buurt), Walter Akkerman  

(wijkbeheerder Stad&Buurt). 

Namens de Raad van Commissarissen Poort6: Wil van Dijk (huurderscommissaris). 

Notaris de heer Vlemmix. 

 

Nel van Wijk –lid en Minco de Weerd -huurderscommissaris 

Notuliste: Karin de Ruijter 

Aantal pagina’s: 4 

 

Agendapunt 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging 

Poort6.  

 

De voorzitter heet in het bijzonder Wil van Dijk namens de RvC Poort6 en notaris de heer Rob 

Vlemmix welkom.  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee, dat Hans Doorenbos om hem moverende redenen zijn bestuursfunctie bij HP6 

heeft neergelegd. Ook maakt Hans geen deel meer uit van de wijkraad. Het bestuur vindt zijn vertrek 

jammer maar respecteert zijn keuze. 

 

Er is contact geweest met Monique van Maastrigt, consulent bewonersondersteuning van afdeling 

Stad&Buurt, over de afrekening stookkosten. Door de uitvoering van de Warmtewet zou de afrekening 

stookkosten eind december worden toegestuurd. HP6 vindt dat echter te lang duren. Poort6 heeft 

Atrivé ingeschakeld om berekeningen te maken. Er is nu afgesproken dat Ista ervoor zorgt, dat 99% 

van de huurders de afrekening eind oktober moet hebben ontvangen. 

 

De voorzitter las een artikel van de Woonbond over het nieuwe puntenstelsel dat per 1 oktober in 

werking is getreden. De WOZ-waarde van een woning gaat ongeveer voor een kwart deel uitmaken 

van het puntentotaal. HP6 zal een afspraak met René Wiersema maken om over dit onderwerp te 

praten en om voor de huurders te pleiten die eventueel recht hebben op huurvermindering.  

 

De secretaris deelt mee, dat er op 12 november een WOZ-cursus wordt gegeven. Henk Stegink van 

de Woonbond zal deze cursus geven. Gevraagd wordt om hieraan zoveel mogelijk gehoor te geven. 

 

3. Behandeling concept statuten 

Notaris de heer Rob Vlemmix is bij de vergadering aanwezig om uitleg te geven over de gewijzigde 

statuten. 
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In een eerdere sessie is een aantal punten besproken en er is, op basis van een eerder concept, een 

bespreking geweest. Hieruit zijn deze statuten voortgekomen. Om tot een statutenwijziging te kunnen 

komen, moet de helft van de stemgerechtigde leden van de bewonerscommissies en de wijkraden bij 

deze vergadering aanwezig zijn. Het HP6 bestuur heeft in de algemene ledenvergadering geen 

stemrecht. 

 

De notaris begint met het artikelsgewijs doornemen van de wijzigingen in de statuten. De punten die 

ten opzichte van 2008 zijn gewijzigd, staan cursief vermeld. 

    

Vanuit HP6 kwam de wens om een begrippenlijst in de statuten op te nemen. Deze staan vermeld op 

pagina 2. De notaris neemt de begrippen, zoals die letterlijk in de wet zijn vastgelegd, door. 

 

Artikel 3 lid 1 is een belangrijk artikel welke omschrijft wat er onder een bewonersorganisatie op 

complexniveau wordt verstaan.  De vermeldde tekst is de letterlijk wettelijke tekst. 

 

De heer De Jong van bewonerscommissie Lindeborg; hoe zit het precies met in artikel 3 lid 2 

vermeldde “en de bewonerscommissie is erkend door de Stichting”? De notaris legt uit, dat dit niet 

negatief is bedoeld, maar meer om te stroomlijnen. Om duidelijk te hebben wie de vertegenwoordiger 

is van dat complex. De Stichting wil er zeker van zijn dat een bewonerscommissie namens de Stichting 

spreekt. 

 

De heer Van de Bosch van bewonerscommissie Kremlin II; er kan een situatie zijn dat er meerdere 

bewonerscommissies in één complex zijn die elkaar zouden kunnen beconcureren. Hij zegt dat het 

opvallend is, dat een bewonerscommissie zich bij voorbaat bij het oordeel van de verhuurder neer legt.  

De vraag is of dit wel gewensd is?  

Hij was tot op heden in de veronderstelling dat hij lid is van een huurdersvereniging. Dit is níet het 

geval, volgens de notaris. Niet alle huurders zijn dus lid van de huurdersvereniging. Een huurder kan 

een complex vertegenwoordigen. De HP6 is een overkoepelend orgaan, zij spreekt namens de 

huurders richting de corporatie.  

 

De heer Simon Schaddelee, bewonerscommissie Kop v.d. Ijsbaan; vat de structuur nog even samen: 

er is een bestuur, daaronder staan de bewonerscommissies en de wijkraden, zij zijn de 

vertegenwoordigers van de huurders. Het mag duidelijk zijn dat het anders geen werkbare situatie zou 

zijn. 

 

Artikel 4: de notaris licht toe, dat men een bewonerscommissie op complexniveau niet moet verwarren 

met een huismeester. Dat is niet de functie van een bewonerscommissie maar de belangen van een 

complex zijn meestal dezelfde, bijvoorbeeld bij een renovatie. Er moet dan via een afvaardiging 

worden gesproken; dus via een bewonerscommissie of wijkraad. 

 

Artikel 6 lid 1: “de algemene vergadering bestaat uit alle natuurlijke personen die zijn afgevaardigd 

door de erkende bewonerscommissie die als lid van de vereniging is toegelaten”. De aanwezigen 

zitten als vertegenwoordigers van een bepaald complex bij deze algemene ledenvergadering. Een 

algemene ledenvergadering is een democratisch iets, de meerderheid beslist. Het bestuur is het 

orgaan om dit besluit uit te voeren. 
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De heer De Jong van bewonerscommissie Lindeborg; wat betreft de vertegenwoordiging; hij is door 

niemand gekozen en zit uit zichzelf, uit motivatie, bij de bewonerscommissie. Wettelijk gezien is de 

bewonerscommissie nu in gebreke, zegt de notaris. Een vereiste van een vereniging is om met 

minimaal twee mensen aanwezig te zijn. 

 

Paul Schaake; bij artikel 6 lid 6b staat: “aanwijzing van een of meer personen om de vereniging te 

vertegenwoordigen in geval de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer 

bestuurders”. Paul vraagt wat daarmee precies wordt bedoeld? De notaris legt uit dat het privébelang 

geen voorrang mag hebben; het zogenaamde 2-petten-syndroom.  

 

Artikel 6 lid 7 Stemrecht op de ALV: elk lid, lees: elke bewonerscommissie, heeft 1 stem. De notaris 

zegt, dat als men met deze wijziging akkoord gaat, men zich gaat inperken. Elk wooncomplex heeft 

per 100 woningen 1 stemrecht extra (zoals bij Kremlin II). 

 

Mevrouw Van Voorthuizen van bewonerscommissie Friso; vat samen dat dit dus betekent, dat een 

bewonerscommissie van een complex maar 1 stem heeft. Niet alle leden van een bewonerscommissie 

hebben dus stemrecht. Bij een belangrijk onderwerp zou het zinvol zijn om eenmalig een vergadering 

te houden. Als de leden dan niet op die vergadering komen, houdt het op. 

 

Mevrouw Kraaijveld van bewonerscommissie Frisoflat; vraagt wat de precieze functie is van de 

vertegenwoordiger en zijn vervanger, die de wijkraad of bewonerscommissie gaat vertegenwoordigen 

bij HP6? Komen de andere leden van de wijkraad of bewonerscommissie dan niet meer in aanmerking 

om openbare vergaderingen van HP6 bij te wonen? De notaris zegt dat het bijwonen van een 

vergadering mag, mits hiertegen geen bezwaar is vanuit het bestuur. Maar dat er  toch niet meer als 1 

stem uitgebracht kan worden vanuit de bewonerscommissie.  

Een suggestie of idee is om een bijeenkomst te organiseren waarbij ook de corporatie aanwezig is. 

 

Mevrouw Kraaijveld; volgens artikel 9 lid 8 kan een bestuurslid van HP6 maar voor een totale periode 

van 9 jaar worden gekozen en moet dan aftreden als bestuurslid, met medeneming van jaren 

opgebouwde know how. Zou het verstandig zijn om een ontsnappingsclausule in te bouwen? Want het 

is erg moeilijk om goede bestuurders te vinden. De notaris merkt op, dat er bij deze vergadering toch 

behoorlijk wat mensen aanwezig zijn, waaronder wellicht ook geïnteresseerden?! De notaris vindt het 

verstandig om niet te lang vast te houden aan hetzelfde bestuur.  

 

Paul Schaake, bestuurslid HP6; vraagt of de kascommissie in de gelegenheid zou moeten zijn, om een 

deskundige in te schakelen? In artikel 15 lid 3 staat: de ALV kan, slechts op voorstel van en met 

instemming van het bestuur, een registeraccountant of andere terzake deskundige benoemen ten 

einde de jaarrekening te controleren, daarbij een toelichting op te stellen en daarover een verklaring af 

te leggen. Hier zijn wel flinke kosten aan verbonden.  

 

Paul Schaake; Artikel 20 slotbepaling: onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: elk, via de 

gangbare communicatiekanalen, overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. Dus e-mails moeten 

geprint zijn? Dit klopt inderdaad volgens de notaris, voor de bewijskracht is een geprinte versie nodig. 

 

De heer De Jong van bewonerscommissie Lindeborg; in de nieuwe statuten staat dat een 

bewonerscommissie pas een bewonerscommissie is, als HP6 deze commissie heeft erkend. Na de 

stemming is men dus gebonden aan de nieuwe statuten.  
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In Artikel 9 lid 2a staat dat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 11 natuurlijke personen moet 

bestaan (in verband met het stemmen moet het altijd een oneven aantal zijn). Er vindt stemming plaats 

wie vóór het schrappen van het maximum van 11 bestuursleden is. Er zijn 4 stemmen vóór deze 

wijziging en omdat er minimaal 5 stemmen nodig zijn, blijft dit lid ongewijzigd.  

 

Voordat tot stemming kan worden overgegaan, wordt aan de hand van de presentielijst gecontroleerd 

of de helft van de vertegenwoordigers aanwezig is. Er zijn 10 bewonerscommissies en 3 wijkraden 

aanwezig, in totaal dus 13 stemmen. Kremlin II heeft recht op een extra stem, dus zijn er in totaal 14 

stemmen. De helft hiervan is nodig om te kunnen stemmen, dus komt het op 7 stemmen. Nu zijn er op 

de vergadering 8 bewonerscommissie en 3 wijkraden aanwezig, dus er mag gestemd worden! 

 

Volgens stemming gaan 10 stemmen akkoord met de algemene statutenwijziging zoals besproken, 

dus het voorstel is aangenomen en de nieuwe statuten zijn een feit! 

 

4. Rondvraag 

Mevrouw Marsman, bewoonster uit Wijdschild vraagt of zij contact met HP6 op kan nemen om lid te 

kunnen worden van bewonerscommissie Wijdschild? Ja, zij kan contact opnemen met Jan Stubbe 

voor nadere informatie hierover. 

 

5. Sluiting  

De voorzitter bedankt notaris Vlemmix hartelijk voor de uitgebreide en duidelijke uitleg van de statuten.  

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage deze avond en de heer Louis krijgt 

applaus als dank voor de goede verzorging. Hierbij is de vergadering gesloten. 

 

De gastspreker van de avond is Rick Dollekens, consulent Stad & Buurt van Poort6. Aan de hand van 

een presentatie praat hij de aanwezigen bij over het leefbaarheidsonderzoek, welke gehouden is 

onder de bewoners van de Intervam flats.  

 

 


