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Conceptnotulen 
Jaarvergadering HBZ d.d. 18 april 2018 
 
 
Aanwezig van het bestuur: Jan Zwaan (voorzitter), Peter Cruijff,  
Joyce van Haperen, Maureen van de Hoef en Ben Meijer 
Vrijwilligers: Dennis Hogervorst, Ineke Rikkers 
Overige aanwezigen: 15 leden, Jeanet Huijgen (notulist) 
Sprekers: Bertho Eding Woonpalet, R. Greten ZeewoldeZon 
M.k. afwezig: J. van Leeuwen, Richard Rikkers, Carolien Kuipers 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Ruud Schouwaart van de RvC wordt in het bijzonder welkom geheten. Verder 
de heer Greten die komt spreken over ZeewoldeZon en Bertho Edding van 
Woonpalet die iets zal vertellen over de huurverhoging. 
 

2. Samenstelling en taakstelling 
2.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit: Jan Zwaan (voorzitter), Ben Meijer 
(secretaris), Maureen van de Hoef (penningmeester), Peter Cruijff (vice-
voorzitter) en Joyce van Haperen. Verder zijn de volgende vrijwilligers 
werkzaam voor HBZ:  
Ineke en Richard Rikkers, Carolien Kuipers en Dennis Hogervorst. 
 2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden 
René Zieltjes stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid. Joyce van Haperen 
is aftredend en herkiesbaar. De vergadering is akkoord met hun 
(her)benoeming. 
2.3 Rooster van aftreden 
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 
Jan Zwaan in 2021 
Ben Meijer in 2019 
Maureen van de Hoef in 2020 
Peter Cruijff in 2020. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Gisteravond is er een bijeenkomst geweest bij Welzijn Zeewolde over de 
nieuwe privacywet (AVG). Deze wet gaat 25 mei in. Momenteel heeft HBZ 
een incompleet ledenbestand van mensen die in het verleden aangegeven 
hebben lid te willen zijn van HBZ. Bij nieuwe huurders wordt een brief in de 
bus gedaan. HBZ mag in het kader van de nieuwe wet geen gegevens van 
nieuwe huurders meer krijgen van Woonpalet. De werkwijze zal dus 
aangepast moeten worden. Hierdoor zal waarschijnlijk ook het 
vrijwilligerswerk van Richard en Ineke Rikkers vervallen. 
Binnenkort zal HBZ met Woonpalet afspraken hierover maken. De uitkomst 
hiervan zal te lezen zijn in de kwartaalrapportage die op de website komt te 
staan.  
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2017 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
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5. Jaarverslag 2017  
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag.  
Het jaarverslag is wat korter gehouden omdat er per kwartaal een verslag 
gemaakt wordt dat op de website gezet wordt. Opgemerkt wordt dat het wel 
handig zou zijn om alles in het jaarverslag te zetten met name voor de nieuwe 
bewoners en mensen die geen computer hebben.  
Gevraagd wordt hoe de mensen uitgenodigd zijn voor de vergadering. Bij 
appartementencomplexen zijn er uitnodigingen in alle brievenbussen gedaan. 
Verder hebben er advertenties in de krant gestaan en is er een mail gestuurd 
naar de mensen waarvan het mailadres bekend is.  
 

6. Verslag van de kascommissie 
Linda Blijham heeft op 17 januari samen met Richard Rikkers de financiële 
stukken gecontroleerd. Er waren geen op- en aanmerkingen, alles zag er 
overzichtelijk uit.  
 

7. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 
Gevraagd wordt hoe het kan dat er in 2017 een tekort is op bepaalde posten 
en dat voor deze posten er in 2018 niet meer is begroot. 
Maureen van de Hoef legt uit dat er begroot wordt naar aanleiding van wat er 
gedacht wordt dat er in dat jaar uitgegeven gaat worden. 
Verder zijn er geen vragen en wordt het verslag onder dank goedgekeurd. 
 

8. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
Linda Blijham heeft twee keer de kascontrole gedaan en Richard Rikkers 
heeft aangegeven dat hij het niet meer wil doen. Gezocht wordt dus naar 
nieuwe kandidaten. 
Linda Blijham geeft aan dat zij mogelijk interesse heeft voor het bijhouden 
van de website en eventueel ook nog wel een jaar de kascontrole wil doen. 
Het bestuur is hier erg blij mee.  
Peter Cruijff heeft een gesprek met iemand gehad die mogelijk ook de 
kascontrole wil doen. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 


