
Notulen algemene vergadering 3 september 2021  
 
Aanwezigen: Laura Dijksma, Anne-Floor Suylen, Suzanne Piet, Dimphy Severijnen en Marlou 
Bommer 
 
Starttijd: 20:05 
 
Eindtijd: 20:25 
 

1) Opening  
 
Laura opent de vergadering  
 

2) Vaststellen agenda  
 
Suzanne Piet (RvC) geeft aan dat de RvC graag een update wil geven vanuit hun. Dit 
agendapunt wordt toegevoegd na de update vanuit het bestuur.  
 

3) Vaststellen notulen ALV 02-06-2020 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV van 2 juni 2020.  
 

4) Update vanuit het bestuur 
 
In de zomer zijn vier bestuursleden gestopt, namelijk Lisette Doornbos, Cathelijne Immink, 
Bart Vogelzang en Lance Nijlunsing. Er zijn inmiddels twee nieuwe bestuursleden gevonden 
die zijn begonnen aan hun proefmaand. Anne-Floor helpt Laura in september nog met de 
inwerkperiode en zal per 1 oktober stoppen.  
  

5) Update vanuit de RvC 
 
Suzanne piet geeft een kleine terugblik over de afgelopen maanden. De afgelopen maanden 
zijn niet zo gelopen als gebruikelijk is; er is al meer dan een jaar geen alv gehouden, er ligt nu 
pas een beleidsplan voor 2021 en er is nog geen jaarverslag 2020 gepresenteerd op een alv. 
De RvC heeft sinds oktober 2020 gepoogd om de draad op te pakken en deadlines te halen 
en de normale gang van zaken weer lopende te krijgen, dit is helaas niet altijd gelukt. 
Hierom heeft de RvC in mei het besluit moeten nemen om twee bestuursleden, de voorzitter 
en de secretaris, uit hun functie te ontheven. Dit was een heftige maatregel, maar omdat er 
geen beleidsplan kwam, er geen succesvolle kascontrole kon worden uitgevoerd en er geen 
duidelijke notulen van bestuursvergaderingen werden gestuurd, is de RvC toch tot dit besluit 
gekomen. Dit heeft ertoe geleidt dat twee bestuursleden genoodzaakt waren hun functie op 
te geven, aan hen is nog geen decharge verleent. 
Vooruitkijkend op de komende maanden hoopt de RvC een goede band op te bouwen met 
het nieuwe bestuur, waarin we nauw contact hebben en duidelijke afspraken maken over 
verwachtingen. Het is belangrijk dat de formele zaken rondom de vereniging goed worden 
afgerond zodat er gefocust kan worden op de campus.  
 



6) Beleidsplan 2021  
a. Parkeerbeleid 

Volgens gemeentelijke beleid moet iedere bewoner toegang hebben tot de parkeergarage, 
waardoor iedere bewoner een sleutel krijgt en voor weinig geld een reservesleutel kunnen 
aanvragen. Deze kunnen makkelijk worden uitgeleend aan niet bewoners. We krijgen als 
VBU veel klachten van gebruikers van de garage over auto-inbraken en de stalling van 
ongebruikte auto’s. Wij willen graag DUWO er in ondersteunen om er voor te zorgen dat het 
gemeentelijke beleid aangepast wordt. En willen onder bewoners door middel van een 
enquête peilen of er draagvlak is voor het plaatsen van camera’s  
 

b. Fysiek contact met bewoners  
In verband met de lockdown zijn onze spreekuren lange tijd niet door kunnen gaan. Sinds 
het voorjaar zijn deze weer opgepakt. We hopen dat het spreekuur de komende maanden 
een moment voor bewoners wordt om ook een gezellig praatje te komen maken en niet 
alleen maar een plek om een boor te lenen.  
Als de coronamaatregelen het toelaten willen we graag weer eenheidsbezoeken oppakken. 
We willen op die manier meer naamsbekendheid onder de bewoners creëren en er voor 
zorgen dat bewoners weten dat ze bij ons terecht kunnen als er iets speelt. Op deze manier 
willen we ook er voor zorgen dat wij meer op de hoogte zijn wanneer er in bepaalde 
gebouwen of zelfs specifieke eenheden iets speelt.  
 

c. Samenwerking met DUWO op lokaal niveau 
Een van de vertrokken bestuursleden onderhield het nauwe contact met DUWO, en dan met 
name met de sociaal beheerder Mathijs. In onze nieuwe samenstelling willen we ervoor 
zorgen dat we dit nauwe contact in stand houden. Dit nauwe contact draagt er aan bij dat 
zaken snel worden opgepakt, wat natuurlijk erg belangrijk is.  
 

d. Watertappunten/duurzame investeringen 
De watertappunten laten al een hele tijd op zich wachten, met corona was het niet 
verstandig om deze kleine verspreiders op de campus te plaatsen. We hopen dat dit nog lukt 
voor het eind van het jaar, mocht dit niet zo zijn willen we kijken naar een andere duurzame 
investering voor op de campus. Bewoners hebben laten weten dat er animo is voor 
rubberen tegels onder de sporttoestellen op de campus. We hebben als vereniging een vrij 
groot eigen vermogen en willen dit graag terugbrengen door een duurzame investering te 
doen en op die manier terug te geven aan de campus.  
 
Er wordt naar de begroting gekeken – deze is negatief 
Suzanne vraagt of Laura het vermoeden heeft of er dit jaar ook daadwerkelijk uitgekomen 
zal worden op een negatieve begroting. Laura denkt van niet.  
 

7) Vragen  
Suzanne heeft een vraag over het parkeerbeleid; zijn we hier al mee bezig, zijn ze welwillend 
om het beleid aan te passen en eventueel camera’s te plaatsen? Laura geeft aan dat hier tot 
nu toe voor zover bij haar bekend nog niets mee gedaan is, echter staat in de tweede week 
van september een overleg met de sociaal beheerder op de planning waarin dit besproken 
zal worden.  
 



Dimphy heeft een vraag met betrekking tot de commissie; is er nagedacht over hun rol 
binnen de vereniging? Zeker omdat de spreekuren lange tijd niet hebben kunnen 
plaatsvinden en zij lange tijd geen evenementen hebben kunnen organiseren. Laura geeft 
aan dat hier niet over gesproken is. Wel heeft de commissie de afgelopen maanden de 
spreekuren op zich genomen omdat dit voor het bestuur niet mogelijk was. Ook hebben zij 
aangegeven hier de komende tijd nog mee te kunnen helpen, zolang het ons niet lukt in 
verband met lage bezetting binnen het bestuur. De commissie is op dit moment druk bezig 
met de organisatie van Thuisfront en de verwachting is dat zij in 2022 weer geregeld 
evenementen kunnen organiseren.  
 

8) Stemmingen  
 
De stemmingen gaan via de poll-functie van Zoom 

a. Goedkeuring notulen ALV 2 juni 2020 
Met 100 procent van de stemmen zijn de notulen van de algemene ledenvergadering van 2 
juni 2020 van de Vereniging Bewoners Uilenstede goedgekeurd.  

b. Goedkeuring Beleidsplan 2021  
Met 100 procent van de stemmen is het Beleidsplan 2021 van Vereniging Bewoners 
Uilenstede goedgekeurd. 

c. Instemming Laura Dijksma  
Met 100 procent van de stemmen is Laura Dijksma ingestemd als bestuurslid van de 
Vereniging Bewoners Uilenstede 
 

9) Afsluiting  
De ALV wordt afgesloten.  Het was een korte ALV, maar zowel het bestuur als de RvC is 
tevreden over het resultaat. 


