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Agenda algemene ledenvergadering 8 februari 2022 
 
Aanwezig: 

▪ Bestuur VBU: Laura, Marlou, Myrthe, Elisa, Rebecca en Mats.  
▪ Commissie: Nino. 
▪ RvC: Sjors, Dimphy en Suzanne. 
▪ Oud-bestuursleden: Lisette en Cathelijne.  

 
Duur: 20:00-20:45 
 

1. Opening  
Laura verwelkomt alle aanwezigen.  
 

2. Vaststellen agenda  
 

3. Vaststellen notulen ALV 14-12-2021 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen.  

 
4. Jaarverslag 2020 

Lisette en Cathelijne zijn in 2020 de langste periode actief geweest als bestuurslid, 
dus zij zullen voornamelijk het woord nemen tijdens de presentatie van het 
jaarverslag.  
 
De coronacrisis 
2020 werd overheerst door het coronavirus. Het virus en de daaropvolgende 
maatregelen hebben ook veel invloed gehad op de VBU. Veel activiteiten konden niet 
plaatsvinden en hierdoor is er minder geld uitgegeven dan verwacht. Vanwege de 
maatregelen zijn ook de spreekuren een periode niet doorgegaan en hebben er geen 
eenheidsbezoeken plaatsgevonden.  
 
In het begin van de coronacrisis nam de overheid maatregelen die duidelijk geen 
rekening hielden met studentenhuizen. Huisgenoten konden een boete krijgen als ze 
samen buiten voor de flats zaten, op een gegeven moment werd zelfs gehandhaafd 
achter de eenheidsdeuren. Een onwenselijke situatie die gelukkig na verloop van tijd 
ook werd ingezien door de gemeente. De VBU is met DUWO, de burgemeester, 
politie en een officier van justitie in gesprek gegaan. De VBU heeft zich vanaf het 
begin hard gemaakt voor het belang van de bewoners. Zo hebben we aangegeven 
dat we het onterecht vinden als eenheden niet als huishouden worden gezien, omdat 
een eenheid een keuken en woonkamer deelt en wel de lasten van het zijn van een 
huishouden draagt. Wanneer één bewoner positief getest werd, moesten alle 
huisgenoten in quarantaine. Daarnaast zijn ook specifieke vragen gesteld, zoals de 
vraag of een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen invloed heeft op 
het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag. De OvJ zei dat dit in de meeste 
gevallen niet zo zou zijn. Na dit gesprek is de gemeente met een bericht naar buiten 
getreden om voor de studenten duidelijkheid te scheppen over wat van hen werd 
verwacht en wat wel en niet mocht. Ook zijn naar aanleiding van de coronacrisis 
verschillende adviezen uitgebracht.  
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Communicatie en samenwerking 
Richting bewoners 
Vanwege de coronacrisis hebben er in 2020 geen eenheidsbezoeken plaatsgevonden. 
Ook zijn de spreekuren soms (tijdelijk) gestopt of zijn er spreekuren op afspraak 
gehouden. Wel is er elke maand een nieuwsbrief gestuurd. Ook heeft de VBU 
geprobeerd de naamsbekendheid te vergroten, het doel was om elke week wat op 
Instagram te posten, na verloop van tijd werd dit lastig omdat er geen evenementen 
waren om te promoten en is het posten erbij ingeschoten. Wel is het volgersaantal 
op Instagram verhoogd dankzij een winactie waarbij eenheden een kerstboom 
konden winnen.  
 
Samenwerking met DUWO 
Voor de samenwerking met DUWO op lokaal niveau wilde de VBU een prettige wijze 
van contact houden en waar mogelijk constructief samenwerking. Over het algemeen 
is dit contact ook als dusdanig ervaren. Eens per maand heeft er een VD-overleg 
plaatsgevonden met de sociaal beheerder. Daarnaast heeft er nog iedere drie 
maanden een vestigingsplaats plaatsgevonden waar ook de vestigingsdirecteur en 
een medewerker verhuur aansluiten.  
 
Ook op koepel niveau is de samenwerking met DUWO goed verlopen. DUWO heeft 
zich gehouden aan de afspraken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Zo 
zijn er voor wat lastigere onderwerpen, zoals het huurprijsbeleid, meerdere 
inleidende workshops georganiseerd. 
 
Samenwerking met andere huurdersorganisaties 
Het contact met de andere huurderorganisaties uit de samenwerkingsovereenkomst 
is in 2020 erg goed geweest. De samenwerking verliep zoals het hoort te gaan 
volgens de overeenkomst, zo zijn er ook meerdere gezamenlijke adviezen 
geschreven. Naast de samenwerking op koepelniveau is er in 2020 nog een 
samenwerking ontstaan. De VBU heeft samen met huurdersvereniging BoKS het 
initiatief genomen om het Landelijk Overleg Studentenhuurders op te zetten. In dit 
samenwerkingsverband delen tien grote studenten huurdersverenigingen hun 
problemen, oplossingen en kennis.  
 
Intern 
In het begin van 2020 bestond het bestuur van de VBU uit 3 leden, het jaar is 
afgerond met een voltallig bestuuur. Aan het einde van het jaar heeft het deels 
nieuwe functioneren niet naar behoren gefunctioneerd, het is niet gelukt om voor 
het einde van het jaar een beleidsplan voor 2021 te presenteren op een ALV. Er 
hebben twee kascontroles plaatsgevonden waarvan er een goedgekeurd is en een 
niet goedgekeurd kon worden omdat een aantal zaken niet klopten. Er is best een 
tijd overheen gegaan voordat alle financiën kloppend gemaakt zijn, dat is dan ook de 
reden dat dit jaarverslag zo lang op zich heeft laten wachten.  
 
Campuszaken 
Warmteproblematiek 
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De nieuwbouw op Uilenstede heeft al jaren een warmteprobleem. Studio’s kunnen in 
de zomer extreem hoge temperaturen bereiken, zonder dat er goede luchtcirculatie 
is. In 2019 is een begin gemaakt aan het ophangen van temperatuurmeters om het 
probleem in kaart te brengen. 48 meters zijn verspreid over 4 nieuwbouwtorens 
(500/502/506/510) en zijn verspreid over verschillende verdiepingen. In 2020 zijn de 
meters geïnstalleerd, de resultaten kunnen na een jaar worden opgehaald. Met deze 
resultaten kan de VBU, met behulp van een professional, op zoek naar een geschikte 
oplossing zodat bewoners niet langer last ervaren door de warmte.  
 
Evaluatie afsluiten torens 
In 2020 wilde de VBU de afsluiting van de torens evalueren door de meningen van 
bewoners te peilen. Dit zou zes maanden na de afsluiting plaatsvinden, helaas is er 
veel vertraging opgelopen bij de afsluiting. Uiteindelijk zijn de torens op 10 juni 
afgesloten en het bracht de nodige problemen met zich mee. Doordat de kastjes 
werden gesloopt stonden de nooddeuren vaker open dan dat ze waren afgesloten. 
Naast de nooddeur zit een kastje waarmee de deur in geval van nood kan worden 
geopend, wanneer dit kastje wordt gebruikt moet een externe partij deze weer 
vergrendelen. Hierdoor kon alsnog iedereen de toren betreden en werd het 
gewenste effect niet bereikt. DUWO heeft onderzoek laten doen naar de 
noodkastjes, hun werking en de veiligheid. De conclusie van dit onderzoek is, dat de 
noodkastjes niet nodig zijn. Deze zijn in eerste instantie geïnstalleerd om de deuren 
te openen in geval van een calamiteit. Wanneer de stroom uitvalt, wordt de 
deurvergrendeling echter automatisch opgeheven. DUWO heeft dit in alle torens 
meermaals getest en de noodkastjes zijn verwijderd. Omdat de deuren langere tijd 
niet volgens behoren hebben gefunctioneerd, is de geplande evaluatie uitgesteld tot 
2021. 
 
Renovatie toren c 
De renovatie van toren C is uitgesteld naar 2022 door de brand die plaatsvond in 
2021 en de daaropvolgende problematiek rondom brandveiligheid. Dit zorgt voor 
extra kosten en de renovatie is opnieuw uitgesteld.  
 
Afrekening servicekosten 
De VBU is nauw betrokken geweest bij de afrekening van de servicekosten van 2019. 
DUWO gaf zelf al aan dat dezelfde fout met de marmoleumvloer is gemaakt zoals ook 
al in 2018. Dit is door DUWO hersteld. Bij de analyse van de servicekosten zijn verder 
geen bijzonderheden naar voren gekomen.  
 
Parkeerbeleid 
De VBU is in 2020 actief aan de slag gegaan met het parkeerbeleid. Het doel was het kunnen 
aanvragen van een parkeervergunning door de bewoners van torens 1, 2 en 3. Dit is geregeld 
voor toren 3, maar aangezien toren 1 en 2 officieel in Kronenburg staan, is dit voor deze 
torens niet mogelijk. De gemeente wil dit besluit niet herzien aangezien over anderhalf jaar 
een nieuw plan wordt opgesteld.  

 
Kronenburg 
DUWO heeft nieuwe grond aangekocht in Kronenburg. Met het huidige 
bestemmingsplan mag op deze plek niet permanent worden gewoond vanwege de 
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aanvliegroute van Schiphol. DUWO en gemeente Amstelveen zijn in overleg over het 
ontwerp van de nieuwbouw. Naast de al aangekochte grond is DUWO ook 
geïnteresseerd in een ander stuk grond in Kronenburg, dit is nog in een erg vroeg 
stadium en het is dan ook nog niet bekend of DUWO de grond binnenkort kan 
aankopen.  
 
De VBU is pas op de hoogte gesteld van de aanschaf van de nieuwe grond toen dit al 
rond was. DUWO is hierop aangesproken en begreep ons punt. DUWO heeft beloofd 
de VBU eerder op de hoogte te stellen van ontwikkelingen betreffende kronenburg. 
Ook hebben we in het gesprek met DUWO besproken dat de aankoop van de grond 
niet ten koste gaat van de investeringen, zoals het opknappen van al bestaande 
torens.  
 
De commissie 
Door het coronavirus heeft de commissie in 2020 enkel online evenementen 
georganiseerd Tijdens koningsdag is in samenwerking met Il Caffè en de KAS een 
livestream georganiseerd met muziek en spelletjes, deze werd door ruim 1000 
mensen bezocht. Ook thuisfront kon in 2020 niet doorgaan, hier in de plaats is ook 
een livestream georganiseerd, uiteraard in samenwerking met Uilenkatten, dit was 
ook een succes en werd veel bezocht. Tot slot is er ook met Halloween een pumpkin 
carving livestream georganiseerd. Gedurende het jaar zijn er vaker acties 
georganiseerd om bewoners een hart onder de riem te steken, zoals het uitdelen van 
bloemen op het centrale plein.  

 
Financiën 
De jaarrekening wordt via Zoom gedeeld.  
Voor 2020 mist nog €8500 euro aan bijdrage van DUWO. Omdat het boekjaar van 
DUWO al is afgesloten is er over anderhalve week een gesprek met DUWO ingepland 
om te kijken of het mogelijk is om dit geld te ontvangen, ondanks dat de VBU dit in 
2021 had moeten regelen. Laura geeft aan goede hoop te hebben dat dit goed komt, 
daarnaast heeft de VBU gelukkig ook een flinke financiële buffer.  
 
Sjors geeft hierop aan dat de logische volgorde is om eerst DUWO om akkoord te 
vragen, anders is de jaarrekening nog niet definitief en kan de jaarrekening nog niet 
gemaakt worden. Mocht DUWO geen akkoord geven vraag je nu dus of de €8500 van 
het ledengeld betaald wordt.  
 
Laura antwoord dat het geld natuurlijk als is uitgegeven, dus dat het er inderdaad wel 
op neer zou komen dat het uiteindelijk van het ledengeld betaald wordt.  
 
Suzanne vraagt of de VBU heeft nagedacht om in gesprek te gaan met een adviseur 
mocht DUWO tegenstribbelen. Wil de VBU dit juridisch afhandelen of omdat er toch 
een groot eigen vermogen is dit laten gaan? 
 
Laura geeft aan dat de VBU hier nog niet goed over nagedacht heeft, het gaat 
gelukkig niet over een hoog bedrag dus zij hoopt erop dat DUWO er rekening mee 
heeft gehouden dat zij nog geen jaarrekening van 2020 hebben ontvangen. Ook geeft 
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Laura aan dat ze nog niet met een adviseur heeft gesproken, maar dat ze graag eerst 
het gesprek wil afwachten en dan wil kijken wat eventuele vervolgestappen worden.  
 
Lisette sluit hierbij aan en geeft aan dat het goed is om eerst het gesprek af te 
wachten, een huurrechtadvocaat en een externe adviseur staan paraat. Mochten de 
VBU en DUWO er niet samen uitkomen kunnen we het op die manier oplossen. 
 
Laura vraagt zich af of de VBU in deze kwestie juridisch wel sterk genoeg staat, de 
VBU heeft immers haar afspraken niet nagekomen. Maar nogmaals willen wij eerst 
graag het gesprek afwachten en hopen op een soepel verloop.  
 
Sjors herhaalt nogmaals dat je een jaarverslag pas hoort te presenteren als de 
financiën rond zijn.  
 
Laura geeft aan dat zij niet wist dat dit de juiste volgorde is en er verder niet bij heeft 
stilgestaan. 
 
Sjors geeft aan dat de RvC vaker heeft geadviseerd om de afspraken rond te krijgen 
voordat een jaarverslag wordt gepresenteerd, de manier waarop het nu gaat hoort 
natuurlijk niet.  
 
Laura geeft aan dat de begroting van 2021 ook op een ALV is goedgekeurd voordat 
DUWO deze heeft, maar dat de VBU in het vervolg de juiste volgorde aanhoudt.  
 
Dimphy stelt dat de RvC heeft gereageerd dat de VBU moet uitzoeken hoe DUWO 
reageert op de openstaande bedragen. En vraagt zich af hoe zij als RvC daar mee om 
moeten gaan, de opties zijn negatief adviseren of onder voorbehoud stemmen met 
de voorwaarde van het bedrag van DUWO nog terugkomt om dit jaarverslag goed te 
keuren.  
 
Sjors geeft aan dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is wie dit bedrag gaat 
betalen. Je kan dus nog niet definitief stellen onder welke post dit ontbrekende 
bedrag valt (ofwel bijdrage DUWO ofwel ledengeld). De jaarrekening is nog niet 
definitief en kan niet volledig goedgekeurd worden omdat er een mogelijkheid 
bestaat dat het financiële deel van het jaarverslag niet klopt. Als DUWO het geld niet 
wil geven moet de VBU met een flinke verantwoording komen.  
 
Lisette snapt het enerzijds wel, maar vraagt zich af wat daar op dit moment aan 
gedaan kan worden. Over 1,5 staat de afspraak met DUWO en er staat een adviseur 
paraat mocht dit nodig zijn. Ze stelt dat je aan het bestuur nu niet meer kunt vragen 
dan al wordt gedaan en stelt dat er zo wordt overgegaan op de stemming.  
 
De RvC stelt voor de stemming onder voorbehoud te doen. Er zal namelijk een 
verschil zitten in de jaarrekening als het verzoek van de VBU niet door DUWO wordt 
goedgekeurd. Dus stemmen onder voorbehoud en na een goede afloop van het 
gesprek het jaarverslag goedkeuren. Als dit niet gebeurt kan er bij een volgende ALV 
naar de vervolgsituatie gekeken worden. Daarnaast stelt de RvC voor dat er bij de 
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volgende ALV een update wordt gegeven over het jaarverslag, het gesprek met 
DUWO en dat de VBU verantwoording aflegt over wat hieruit is gekomen. Sjors geeft 
aan dat wanneer de leden hiervoor opdraaien er een flinke verantwoording gegeven 
mag worden.  
 
Laura antwoord dat er helaas niet meer toelichting is dan het bestuur dat niet goed 
gefunctioneerd heeft, het jaarverslag was te laat en de VBU heeft zich in die zin niet 
aan de afspraken gehouden.  
 
Sjors geeft aan dat er verder nog een aantal kleine fouten in de tabel van de winst- 
en verliesrekening staan. De codes zijn verschoven waardoor de posten niet de juiste 
code hebben, bij sommige posten ontbreekt een code. Ook zit er een verschil van 
€0.40, welke te achterhalen is bij de inventaris, daar staat dat er €172,45 is 
gerealiseerd en bij overige inkomsten staat €172,85, daar zit hoogstwaarschijnlijk het 
verschil.  
 
Laura geeft aan dat er in 2020 geld is teruggekomen van een product dat in 2019 is 
aangeschaft maar in 2020 is teruggebracht. Het is lastig dat goed te noteren, 
uiteindelijk kom je dan op een totaal van €0, maar er is natuurlijk wel geld 
uitgegeven. Ze geeft aan dat het verschil tussen de kosten van de aanschaf in de post 
en de inkomsten van de teruggave op €0.40 uitkomt. Ze geeft aan dat ze niet wist 
hoe ze dit op een logische manier op de jaarrekening moest invullen. 
 
Sjors geeft aan dat  dit moet worden afgeschreven onder positieve onvoorziene 
kosten, anders klopt het niet.  
 
Lisette stelt voor om door te gaan tot stemming zonder voorbehoud en anders met 
voorbehoud.  
 
Sjors geeft aan dat de €8500 echt onder voorbehoud moet, omdat de RvC heeft 
gevraagd dit eerst met DUWO kort te sluiten voordat er überhaupt een jaarverslag 
goedgekeurd kan worden. De stemming voor het jaarverslag wil de RvC sowieso 
onder voorbehoud doen.  

 
Lisette geeft aan dat wanneer er onder voorbehoud gestemd wordt het jaarverslag 
van 2020 nog later dan februari 2022 gepresenteerd wordt.  
 
Laura geeft aan een besluit te willen nemen over het wel of niet onder voorbehoud 
stemmen. Bij de volgende ALV komt er hoe dan ook meer toelichting over de 
financiering van de €8500. Als er uit het gesprek komt dat DUWO niet zal betalen 
zullen de leden ingelicht worden en wordt er vanaf daar verder gekeken. Maar als er 
sowieso al een toelichting komt, hoeveel heeft onder voorbehoud stemmen dan zin? 
 
Lisette geeft aan dat er inderdaad een toelichting komt op de volgende ALV, ondanks 
het wel of niet onder voorbehoud stemmen. Ze geeft aan dat het afronden van het 
jaarverslag en het jaar 2020 het beste is voor de VBU. Zij geeft aan voor te zijn voor 
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het stemmen voor het jaarverslag en de jaarrekening, als dat er niet doorheen komt 
wil ze alsnog onder voorbehoud stemmen.  
 
Marlou vraagt wat de gevolgen zijn voor het bestuur als DUWO het geld niet geeft.  
 
Laura geeft aan dat er dan op de volgende ALV toelichting gegeven wordt en dat de 
leden moeten stemmen.  
 
Sjors geeft aan dat deze situatie lastig is omdat er nog een beslissing genomen moet 
worden door DUWO, daar zijn wij nu afhankelijk van. Als dit zonder voorbehoud 
wordt goedgekeurd zal het bestuur dit jaar hier verantwoordelijk zijn. De RvC 
adviseert de stemming onder voorbehoud te doen. Tot slot geeft Sjors aan dat dit 
een bijzondere gang van zaken is.  
Marlou: wat heeft het voor gevolgen voor de bestuur als er geen geld komt.  
 
Lisette geeft aan dat ze de stemming afwacht en dan ziet of het onder voorbehoud 
moet of niet.  wacht stemming af en of het onder voorbehoud moet of niet.  
 
Dimphy voegt nog aan Sjors toe dat de verantwoordelijkheid van het jaarverslag op 
dit moment bij het oude bestuur ligt. Als het jaarverslag wordt goedgekeurd ligt de 
verantwoordelijkheid van de toelichting bij het nieuwe bestuur.  
 
Laura beslist dat we gewoon zullen stemmen voor het jaarverslag van 2020 (niet 
onder voorbehoud).  
 

5. Vragen  
Er zijn verder geen vragen. 
 

6. Stemmingen 
De stemming verloopt via een poll in Zoom, de opties zijn: voor, tegen en blanco 
(anoniem). 8 aanwezigen kunnen stemmen. De volgende punten worden 
goedgekeurd: 
- Notulen 14 december (8 stemmen voor). 
- Goedkeuring jaarverslag (7 stemmen voor, 1 blanco). 
 

 
7. Afsluiting  

Aan het einde van de ALV wordt nog een korte samenvatting gegeven. Het 
jaarverslag is goedgekeurd hoe het er nu uit ziet. Op 17 februari heeft de VBU een 
afspraak met DUWO, waaruit zal blijken of we de bijdrage ontvangen. Als de 
uitkomst van dat gesprek niet loopt zoals we hopen en we dus geen geld ontvangen 
moeten we duidelijk aan de leden verantwoorden waarom dit bedrag uit de 
ledenbijdrage wordt gehaald, ook zal er dan een ALV worden georganiseerd om 
toelichting te geven waarom dit vanuit het ledengeld wordt gefinancierd.  
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