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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

3 MAART 2022

1. Opening.

o Voorzitter opent de vergadering en vindt opkomst verheugend. Aanwezig zijn 16 

personen.

o Peter Bruijnzeels heet aanwezigen ook welkom namens het Huis vd Wijk en wijst op 

mogelijkheden van locatie.

2. Mededelingen.

o Secretaris wijst op dubbele functie vergadering. Zowel fysiek als digitaal. Is proef ter 

voorbereiden van hybride vergaderen.

3. Verslag en afsprakenlijst 

o Worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Benoeming Miranda Knoop tot lid bestuur.

o Miranda geeft kort overzicht van haar CV

o Vergadering stemt unaniem in met benoeming

5. Vaststellen rooster van aftreden 

o Vergadering akkoord met verlenging lidmaatschap heren Bout en De Bruin. 

Vervolgens wordt ingestemd met rooster van aftreden.

6. Vaststellen jaarstukken

o Jaarverslag 2021. Voorzitter wijst op tal van zaken die ondanks corona toch aan de 

orde zijn geweest engeeft enige toelichting bij bepaalde punten. Wijst o.a. op gebruik 

van OppApp. Manager wijkteam geeft enige toelichting bij Narcisstraat.

Vergadering akkoord met verslag

o Werkplan 2022

Voorzitter licht enige zaken toe.

Ongewijzigd vastgesteld

o Financieel verslag 2021 en begroting

Na toelichting penningmeester gaat vergadering akkoord

7. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

o Gehoord hebbende dat kascontrolecommissie akkoord is met de rekeningen, verleent 

de vergadering de penningmeester decharge. 

8. Rondvraag

o Cees Boonstra   geeft uitleg over zijn uitbarsting bij Wop Middelwatering. Betreft 

Algeracorridor. Verzoekt Havensteder zich in deze discussie actiever op te stellen

o Joke van Rossen   stelt vragen over kosten die Havensteder inrekening brengt bij 

verhuizing. Een geval bekend bij HRC, ander geval is besproeken in overleg datg 

Sabine heeft gehad.

o Vraagt Havensteder te bemiddelen bij verlenging huurmachtiging. Sabine gaat dit na.

o Hans den Engelsman   vraagt naar status Sociaal contract zoals dit in Rotterdam aan 

de orde is. Zal t.z.t. ook aan de orde komen in overleg HRC/Havensteder.

o Informatie over Van Groot naar Beter ontbreekt op kantoor Fluiterlaan. Sabine gaat 

dit na.

o Vraagt naar Ouderencoach. Bedoeld wordt verhuiscoach. Staat in 

Samenwerkingsafspraken en zal dit jaar ongetwijfeld aan de orde komen.

o
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Voorzitter sluit de vergadering en nodigt ieder (met dank aan het Huis vd Wijk)uit voor een 

nazit met drankje en hapje
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