
 
 

Verslag ALV 21 november 2017 

 

Locatie   : Wijkkantoor Havensteder, Fluiterlaan 339 te Cap ad IJssel  

Tijd   : 20.00 uur 

Aanwezig  : Cor Kievid, voorzitter 

   : Wim de Bruin, secretaris 

   : Arjan Braal penningmeester Afw met bericht van kennisgeving 

   : Steve Fok lid bestuur 

   : Roël Bout lid bestuur 

   : Vijay Kisoensingh lid bestuur 

    

Aanwezige huurders- 

organisaties :HV De Vogel, HV Roek&Buizerd,  BC Purmerhoek, HV ’t Slot, BC Vivaldi,  

 BC Beemstehoek,  

Buurtcontacten/huur- 

ders   :Joke van Rossen, Cees Boonstra, Leo Schoonmade 

    

 Gasten   : Afwezig met bericht : Vertegenwoordiging Havensteder. 

 

1. Opening. 

 Voorzitter schetst afwezigheid vertegenwoordiging Havensteder. Volgens HS bevat 

agenda geen punten op agenda die voor HS van belang zijn. 

2. Mededelingen. 

 Joke van Rossen is ontstemd over de afwezigheid van HS. Is HS ook vaak afwezig bij 

andere activiteiten. Gebeuren in de avond wordt als reden opgegeven. Enige 

aanwezigen in de vergadering onderschrijven dit. Bestuur zal HS hierover een brief 

sturen. 

 HV ’t Slot stopt als HV. Reden: Er is zijn geen kandidaten voor opvolging in  het 

bestuur. Leden HV zijn wel bereid als buurtcontact op te treden 

3. Verslag vergadering 17 mei 2017 wordt goedgekeurd. 

4. Informatie aan/van de huurder. 

 Vraag HV’t Slot 

 Vraag HV Bermensteijn 
 Daar HS afwezig is worden vragen niet beantwoord. 
 NB Vragen van HV/BC die volgens bestuur voor alle organisaties van belang 

zijn , worden door HRC op agenda gezet 
5. Informatie van en aan Havensteder. 

 Niet behandeld. 

6. Samenwerkingsafspraken 2018-2019 Steve Fok  



 
 

 Steve licht toe wat bestuur in gesprek met gemeente en Havensteder naar voren heeft 

gebracht. M.n. bij het punt huismeester wordt nadere toelichting van HS gemist. 

7. Rondelen. Informatie over bijeenkomst op 26 oktober. 

 Voorzitter schetst kort de sfeer van de bijeenkomst 

8. Overige bestuurszaken. 

 Geen punten 

9. Stand van zaken De Brug.  

 Stand van zaken m.b.t. de warmtewet en de huursombenadering zijn behandeld. 

10. Rondvraag 

 Cees Boonstra vraagt naar de veiligheid van recent geplaatste gasmeters. Vijay geeft 

aan dat dit verantwoording van Stedin is. Vraag is in hoeverre HS aan Stedin gevraagd 

heeft hoe veilig deze meters zijn. 

 Joke informeert naar afrekening servicekosten in haar complex. Dit omdat de 

compensatie van de zonnepanelen (proef Top 3) nog niet verantwoord is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek adres: Meidoornveld 192 Telefoon:010-451 68 60  
Postbus 795 2900 AT Capelle aan den IJssel 

Email:info@huurdersraadcapelleaandenijssel.nl Site http://www.huurdersraadcapelleaandenijssel.nl  
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