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Conceptnotulen 
Jaarvergadering HBZ d.d. 11 april 2019 
 
 
Aanwezig van het bestuur: Jan Zwaan (voorzitter), Joyce van Haperen,  
Maureen van de Hoef, Ben Meijer en René Zieltjes 
Vrijwilliger: Linda Blijham 
Overige aanwezigen: 15 huurders, Jeanet Huijgen (notulist) 
Sprekers: Wiepke van Erp Taalman Kip en Ewout Suithoff 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal 
welkom voor Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van 
Woonpalet en wethouder Ewout Suithoff. Zij zullen aansluitend aan de 
jaarvergadering een en ander vertellen over duurzaamheid.  
Huurders zijn gemiddeld al meer geld kwijt aan hun woonlasten dan mensen 
met een koophuis, wat gaat de verduurzaming kosten voor huurders en 
worden zij er beter van? Hoe gaan Woonpalet en de gemeente deze 
verduurzaming aanpakken? Voor HBZ is het belangrijk dat dit kostenneutraal 
zal gebeuren maar eigenlijk moeten de huurders er beter van worden. 
Verder is gevraagd om aandacht te besteden aan Knarrenhof. Wiepke zal 
hier tijdens het tweede gedeelte van de avond een en ander over vertellen. 
 

2. Samenstelling en taakstelling 
2.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit: Jan Zwaan (voorzitter), Ben Meijer 
(secretaris), Maureen van de Hoef (penningmeester), Joyce van Haperen en 
René Zieltjes. Verder is Linda Blijham als vrijwilliger werkzaam voor de 
website en Facebook. 
Het bestuur kan nog aanvulling gebruiken voor een algemeen bestuurslid. 
Mocht iemand hier belangstelling voor hebben dan graag contact opnemen. 
Een aanwezige geeft aan hier wel belangstelling voor te hebben, hij zal 
contact opnemen met Ben Meijer. 
 2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden 
Ben Meijer is aftredend en herkiesbaar. De vergadering is akkoord met zijn 
(her)benoeming. 
2.3 Rooster van aftreden 
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 
Maureen van de Hoef in 2020 
Jan Zwaan in 2021 
Joyce van Haperen in 2021 
René Zieltjes, 2021 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 

4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2018 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag 2018 
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag, dit wordt vastgesteld.  
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6. Verslag van de kascommissie 
Linda Blijham heeft met Fien Dielemans in januari de financiële stukken 
gecontroleerd. Er waren geen op- en aanmerkingen, alles zag er prima uit.  
 

7. Financieel jaarverslag 2018  
Alles staat op de website ter inzage.  
Gevraagd wordt hoe het kan dat er vorig jaar te veel is uitgegeven aan PR-
activiteiten en dat er nu lager is begroot. 
Het klopt inderdaad dat er minder is begroot omdat er vorig jaar kosten zijn 
gemaakt die er dit jaar niet zijn o.a. wijzigingen aan de website. 
 

8. Begroting 2019 
Vorig jaar is de begroting besproken met Woonpalet, beide partijen zijn 
akkoord met deze begroting. Vorig jaar zijn er veel cursussen gevolgd en ook 
heeft HBZ zelf een cursus georganiseerd over Wonen met Zorg. Hierdoor is 
er meer uitgegeven dan anders. De vrijwilligersbijdrage is naar beneden 
bijgesteld. 
Gevraagd wordt naar de visitatie die gedaan is. Het rapport hierover is te 
lezen bij het kopje downloads op de website van Woonpalet. Wiepke vertelt 
dat dit onderzoek één keer in de vier jaar gedaan wordt en dat Woonpalet 
hier goed is uitgekomen. Ook HBZ is positief beoordeeld.  
Opgemerkt wordt dat de inkomsten missen in de financiële stukken. Deze 
staan vermeld op de pagina Uitgaven en Ontvangsten 2018. De inkomsten 
bestaan uit de bijdrage van Woonpalet.  
De begroting wordt goedgekeurd. 
 

9. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
Omdat het meestal lastig is om mensen te vinden die de kascontrole doen, is 
afgesproken dat Woonpalet volgend jaar een controle van de boeken doet. 
Mocht er een huurder zijn die mee wil kijken mag dit natuurlijk altijd.  
Er meldt zich niemand aan, Maureen zal Fien Dielemans vragen of zij het nog 
een keer wil doen.  
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur. 


