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Conceptnotulen 
Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 22 juni 2016 
 
 
Aanwezig van het bestuur: Jan Zwaan (voorzitter ad interim), Peter Cruijff,  
Clementine van Duin, Joyce van Haperen en Ben Meijer 
Vrijwilligers: Dennis Hogervorst en Carolien Kuipers 
Overige aanwezigen:  D. van Belle, A. Trapman 
Afwezig m.k.: Sandra J.M. Muus 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen en reden extra ALV 
Na de vorige vergadering is het bestuur tot de conclusie gekomen dat een 
aantal zaken niet statutair juist zijn behandeld, om deze reden is er een 
tweede vergadering belegd. 
Er heeft op 14 juni een uitnodiging, d.m.v. een advertentie, gestaan in de 
Zeewolde Actueel en gelijktijdig is op de website deze uitnodiging vermeld. 
Deze uitnodiging heeft niet iedereen gezien. Omdat het om een tweede 
vergadering ging zijn er geen uitnodigingen per post verstuurd. Volgend jaar 
zal geprobeerd worden om de uitnodiging ook zo veel mogelijk per mail te 
versturen. 
 

3. Samenstelling en taakstelling Huurdersbelangen Zeewolde 
3.1 Samenstelling bestuur 
De voorgestelde statutenwijziging was voor de vorige vergadering niet op tijd 
doorgegeven en stond niet op de agenda. Verder stond Jan Zwaan al bij de 
KvK ingeschreven voordat hij benoemd was. Dit is rechtgetrokken. 
Jan Zwaan staat ingeschreven bij Woonpalet en is lid van HBZ, om deze 
redenen is er geen wijziging in de statuten meer nodig. 
 
3.2 Verkiezing voorzitter 
De vergadering is akkoord met de benoeming van Jan Zwaan als voorzitter. 
 
3.3 Dispensatie huidige bestuursleden 
In de statuten staat dat de leden voor drie jaar benoemd worden, waarbij de 
termijn één maal verlengd kan worden. 
In de vorige ALV zijn twee bestuursleden na hun tweede termijn herkozen, dit 
was statutair niet juist.  
Gevraagd wordt om Joyce van Haperen en Ben Meijer dispensatie te 
verlenen om nog een jaar aan te blijven als bestuurslid. 
De vergadering is hiermee akkoord. 
 
3.4 Goedkeuring en ondertekening jaarstukken 2014 
De jaarstukken van 2014 zijn in de algemene jaarvergadering van 2014 
goedgekeurd maar zijn niet door het toenmalige bestuur getekend. Dit is 
statutair wel verplicht. Deze stukken worden nu ondertekend door het bestuur 
en voldoen daarbij aan de eisen. 
 
3.5 Goedkeuring en ondertekening jaarstukken 2015 
De jaarstukken 2015 waren door omstandigheden niet compleet tijdens de 
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vorige ALV. Het voorwoord van de vice-voorzitter en het verslag van de 
secretaris zijn nu toegevoegd aan het jaarverslag 2015. Ook deze stukken 
worden nu getekend door het bestuur en daarbij statutair juist goedgekeurd. 
 
3.6 Goedkeuring verslag AV 2015 
Het verslag was statutair niet juist vastgesteld. De vergadering is akkoord met 
het verslag AV 2015. 
 
Jan Zwaan vertelt dat de besprekingen over de prestatie-afspraken nog niet 
goed lopen. De afspraken worden door de gemeente vooruitgeschoven. 
Afgesproken wordt dat als er voor september nog niets gehoord is, HBZ 
stappen zal ondernemen. 
 

4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur en bedankt iedereen voor 
zijn/haar aanwezigheid. 


