Notulen ALV Huurdersvereniging BRES 4 april 2018
Aanwezig namens bestuur
Kimber Miedema
Lars de Groot
Jitse Brouwer
Jan Borman
Frank Heikamp

Aanwezig namens kascommissie
Sophie van den Bosch
Maartje Kanaar
Aanwezige leden
N.v.t.

Henri Zegers (adviseur)
Aanwezige aspirant bestuursleden
Daan Musters
Maaike Veenstra
Jeroen Markerink
Nikki Gommers

Afwezig
Iris Mutis (bestuurslid)
Erik van Duijn (kascommissie 2017)
Mira Linssen (kascommissie 2017)

1. Opening
De ALV wordt om 20.11 uur geopend door Kimber Miedema.
2. Vaststelling agenda
Kimber vraagt of er nog agendapunten toegevoegd moeten worden. Vanuit de ALV worden geen
agendapunten aangedragen.
3. Mededelingen van het bestuur
Bij de vorige ALV is een mandaat gegeven om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met
VBU, WijWonen en DUWO. Deze is ondertekend op 2 augustus 2017. Het coproducentschap staat
voornamelijk centraal, en dat gaat zeer goed.
Bij de vorige ALV heeft het bestuur laten weten dat ze bezig zijn met het opzetten van een
huurdersorganisatie in Den Haag. Vanaf mei 2018 zal daar een onafhankelijke huurdersorganisatie
bestaan. Ze zullen dan ook officiaal ingeschreven zijn bij onder andere de Kamer van Koophandel.
4. Goedkeuring notulen ALV d.d. 10 april 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV van 10 april. De notulen worden
daarom vastgesteld en zijn hierbij goedgekeurd door de ALV.
5. Ontslag Kascommissie 2017
De kascommissie van 2017, gevormd door Erik van Duijn en Mira Linssen, wordt uitgehamerd. Zij
hebben de financiën vorig jaar gecontroleerd. Helaas zijn ze allebei niet in de gelegenheid aanwezig te
zijn op de ALV. Het bestuur bedankt hen voor de verleende diensten en ontslaat hen.
6. Installatie Kascommissie 2018
De kascommissie wordt dit jaar gevormd door Sophie van den Bosch en Maartje Kanaar. Beiden zijn
bij dezen formeel geïnstalleerd.
7. Goedkeuring Jaarverslag 2017
Het verslag wordt stapsgewijs doorgenomen en per paragraaf wordt om op- en of aanmerkingen
gevraagd. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag van 2017. Het secretarieel
jaarverslag wordt goedgekeurd.
8. Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2017
In het financieel jaarverslag staat een typefout: bij de post reiskosten staat een resultaat van -4,98 euro,
maar dit moet +4,98 euro zijn. Dit betekent dat we een klein bedrag over het budget zijn gegaan.

In de balans zitten enkele fouten. De penningmeester belooft dat hij hier nog naar zal kijken.
Uit onze eindrekening blijkt dat we 3.945,06 euro meer inkomsten hebben dan begroot. Daarnaast
hebben we 12.224,45 euro minder uitgegeven dan begroot. Dat wijst erop dat BRES financieel zeer
gezond is. De vooruitzichten voor komend jaar zijn dat dit zal aanhouden.
De Kascommissie heeft alle bonnen nagekeken en die klopten. De kascommissie heeft de
penningmeester geadviseerd om de bonnen op een andere manier te rangschikken, namelijk op het
moment van uitgave in plaats van op het moment van overmaken. De penningmeester heeft dit advies
overgenomen.
Alleen de balans klopt dus niet, maar daar belooft de penningmeester nogmaals naar te kijken. Het
financieel jaarverslag is daarmee onder voorbehoud goedgekeurd.
9. Decharge / installatie bestuursleden
Lars, Jitse en Kimber blijven op dezelfde functie.
Iris Mutis wordt uitgehamerd als secretaris
Jan Bornemen wordt uitgehamerd als bestuurslid lokaal en bedankt voor haar jarenlange inzet.
Frank Heikamp wordt uitgehamerd als bestuurslid Public Relations en bedankt voor zijn inzet, met
name voor de nieuwe huisstijl.
Nikki Gommers wordt ingehamerd als secretaris
Daan Musters wordt ingehamerd als Extern jr. Sinds dit jaar zijn er namelijk, naar voorbeeld van onze
collega’s in Delft, twee bestuursleden op de functie extern. De werkdruk van extern is dermate hoog
dat twee bestuursleden op die functie wenselijk is.
Maaikne Veenstra wordt ingehamerd als bestuurslid lokaal.
Jeroen Markerink wordt ingehamerd als bestuurslid Public Relations.
11. W.V.T.T.K.
Er is niets wat er volgens de ALV of het bestuur nog behandeld moet worden.
12. Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20.19 uur. De avond wordt afgesloten met een borrel.

