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CONCEPT VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 NOVEMBER 2017
Aanwezig:
Bestuur
Adviseur
Leden
Oosterpoort
Notulist

Jan Rutten (voorzitter), André Cillessen, Adelheid Kouws en Geert-Jan Leenders
Annewil van der Meer (WKA-centrum Woonbond)
43 leden
Eugène Jansen (directeur-bestuurder) en Michelle Heijnen-Rook
(bestuurssecretaris)
Martien Geurts

Afwezig met kennisgeving:
Bestuur
Leden
Huurderscommissarissen

Manuela Wijers
Mw. Eijmers, mw. Hubbers-Ariaans, dhr. Janssen, mw. Plamont, dhr. Willems,
mw. Meesters en mw. Sondorp
Farah Beenders-Aarts en Lia Roefs

1.
Opening en vaststelling agenda
Jan Rutten opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij doet melding
van de berichten van verhindering. Het door Henk Martens voorgestelde agendapunt Werkwijze bestuur HV
Woonbelang richting achterban wordt geagendeerd als agendapunt 4a.
Lydia van Veen mist op de agenda vaststelling contributie dat volgens het huishoudelijk reglement in de
najaarsvergadering plaatsvindt. Jan Rutten geeft aan dat de contributie ongewijzigd blijft. De contributie valt
onder de begroting en wordt dus bij agendapunt 5 conceptbegroting 2018 vastgesteld.
Henk Martens mist op de agenda vaststelling jaarverslag 2016. In het verslag van de vorige algemene
ledenvergadering d.d. 27 maart 2017 staat dat het jaarverslag 2016 voor deze ALV geagendeerd zou
worden. Jan Rutten legt uit dat de secretaris nog aanpassingen in het jaarverslag 2016 moest doen,
hetgeen inmiddels is gebeurd. Het jaarverslag 2016 ligt nu bij de vergaderstukken en wordt aan de agenda
toegevoegd als agendapunt 6a.
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
Samenstelling bestuur
De bestuursleden Geert-Jan Leenders (secretaris) en Manuela Wijers (penningmeester) stoppen per 1
januari 2018 voortijdig binnen hun benoemingstermijn met hun werkzaamheden voor het bestuur, omdat zij
deze niet meer met hun werk kunnen combineren. Consequentie is dat er vacatures in het bestuur zijn voor
een secretaris en een penningmeester. De leden kunnen zich melden voor deze vacatures. Bestuurslid Joep
Arnts heeft per 1 juli 2017 zijn bestuurswerkzaamheden beëindigd. Gedacht werd in de persoon van Antoine
Berben een geschikte taakvrijwilliger te hebben voor het secretariaat. Hij heeft zijn werkzaamheden binnen
korte tijd weer beëindigd en zich afgemeld als lid. Martien Geurts is als notulist taakvrijwilliger.
Rob Jacobs vraagt wie de beslissing over het vertrek van Joep Arnts heeft genomen. Jan Rutten licht toe
dat Joep Arnts als gevolg van meningsverschillen met het bestuur ervoor heeft gekozen te stoppen als
bestuurslid. Rob Jacobs vraagt een nadere toelichting op de genoemde meningsverschillen. Adelheid
Kouws gaat niet in het openbaar een functioneringsgesprek houden. Het verschil van inzicht tussen Joep
Arnts en het bestuur heeft geleid tot het neerleggen van zijn functie door Joep Arnts.
Joep Arnts bevestigt dat sprake was van meningsverschillen met het bestuur. Zijn terugtreden is het gevolg
van een aangetekende brief van het bestuur, waarin hem werd medegedeeld dat hij beter kon stoppen als
bestuurslid.
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Jochem Bootsma is van mening dat het vertrek van een bestuurslid verantwoord moet worden naar de
leden. Het is vreemd dat het bestuur hierover geen openheid van zaken wil geven. Ook bij de vervanging
van een bestuurslid horen de leden te worden betrokken. Jan Rutten is van mening dat het bestuur geen
nadere toelichting aan de leden hoeft te geven over het vertrek van Joep Arnts.
Hans Kokke vraagt, aangezien de directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris van Oosterpoort aanwezig
zijn, of zij zijn uitgenodigd voor deze ALV. Hun aanwezigheid valt in elk geval toe te juichen, aangezien zij
dan kunnen horen over hoe door de bewoners en complexcommissies over Oosterpoort wordt gedacht. Jan
Rutten reageert dat formeel geen uitnodiging naar Oosterpoort is gestuurd. Van het overleg met de
bewonerscommissies d.d. 14 november 2017 zijn notulen gemaakt die, indien gewenst, naar Oosterpoort
gestuurd kunnen worden.
Regeerakkoord
In de woonparagraaf van het regeerakkoord staat voor de huurders niet veel bijzonders. Op de huurtoeslag
vindt een bezuiniging plaats, doordat de eigen bijdrage voor de huurtoeslag wordt geïndexeerd met de
huurverhoging.
3.
Concept verslag algemene ledenvergadering 27 maart 2017
Naar aanleiding van:
- Rob Jacobs: Agendapunt 2 Mededelingen en ingekomen stukken. HV Woonbelang zou aan Oosterpoort
navragen waarom zij voor de scheiding DAEB en niet-DAEB tot 2025 nodig hebben. Is dit nagevraagd en
welk antwoord is gekregen? Hans Kokke geeft aan dat in het jaarverslag 2016 van Oosterpoort en stukken
die naar huurders worden verzonden staat dat alles wat met de nieuwe wetgeving inzake scheiding DAEB
en niet-DAEB te maken heeft door Oosterpoort per 1 januari 2018 afgerond is.
- Henk Martens: Agendapunt 7b Bestuur Woonbelang moet harder optreden naar Oosterpoort. Voorgesteld
werd een brief naar Oosterpoort te sturen met alle input uit de vergadering met de bewonerscommissies d.d.
20 maart 2017 en de ALV d.d. 27 maart 2017. Adelheid Kouws merkt op dat alle pijnpunten in de
bijeenkomst met de bewonerscommissies d.d. 14 november 2017 zijn besproken mede naar aanleiding van
het memo van Oosterpoort d.d. 13 november 2017. Daarbij is afgesproken dat daarop een brief naar
Oosterpoort zal worden verstuurd. De conceptbrief is zo goed als klaar, gaat eerst naar de
bewonerscommissies ter goedkeuring en daarna naar Oosterpoort. In het gevoerde beleidsoverleg is
uiteraard ook aandacht voor de pijnpunten gevraagd, waarop nog teruggekomen zal worden. Henk Martens
adviseert dergelijke zaken op de website te zetten.
- Henk Martens: Op de actielijst staat winst resultatenrekening terug naar Oosterpoort volgende ALV
terugkoppelen naar leden. Wat is de stand van zaken? Geert-Jan Leenders legt uit dat de eindafrekening
HV Woonbelang over 2016 heeft plaatsgevonden. Per einde boekjaar mag de stand van de reserve
maximaal 50% van de jaarlijkse bijdrage bedragen. Het meerdere is verrekend met de bevoorschotting 2017.
De notulen worden onder dankzegging aan de notulist ongewijzigd vastgesteld.
4.
Concept werkplan 2018
Jan-Willem Engelberts mist op pagina 1 onder "Identiteit van de huurdersvereniging" veiligheid en
leefbaarheid. Gedacht kan worden aan de veiligheid van oudere mensen die achter hun woning geen
verlichting hebben en daardoor ’s avonds de deur niet uit durven. Geert-Jan Leenders wijst erop dat dit punt
terugkomt onder de thema’s op pagina 3.
Henk Nolten leest op pagina 2 onder de lange termijn doelen over de samenwerking met andere
huurdersorganisaties. Hoe wordt deze samenwerking bedoeld: informatief of in projecten? Geert-Jan
Leenders merkt op dat sinds 2015 prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties worden gemaakt.
Sinds 2017 betreft dit een zes-partijen overleg met de gemeenten Berg en Dal en Heumen, de corporaties
Oosterpoort en Waard Wonen en de huurdersorganisaties uit Millingen aan de Rijn en HV Woonbelang. Het
gaat om informatieve samenwerking tussen beide huurdersorganisaties.
Henk Martens lijkt het niet mogelijk nieuwe huurders automatisch lid te laten worden van HV Woonbelang,
zoals op pagina 2 staat vermeld. Jan Rutten geeft aan dat dit voor HV Woonbelang inmiddels ook duidelijk
is. In den lande wordt dit soms toegepast, maar dit is juridisch niet mogelijk.
Henk Martens leest op pagina 2 onder "Organisatie" dat HV Woonbelang op 29 april 2015 opgericht is;
hieraan moet worden toegevoegd “statutair”. Eveneens onder "Organisatie" kan onder
"Bewonerscommissies" het aantal bewonerscommissies worden genoemd.
André de Haas zou het in reactie op pagina 3 thema leefbaarheid op prijs stellen als ook gekeken wordt
naar bestaande bouw. In sommige gebouwen ontbreekt het nog wel eens aan vluchtwegen. Jan Rutten
vindt dit een goed idee. In bepaalde complexen wordt door de brandweer controle uitgevoerd. André de
Haas zegt dat tijdens zo’n controle wel eens een opmerking over de vluchtroute wordt gemaakt. Als op de
bouwtekening een tweede vluchtroute staat, maakt de gemeente hierover geen opmerking. Echter als in de
praktijk blijkt dat de tweede vluchtroute niet bestaat, ziet hij graag ondersteuning vanuit HV Woonbelang.
Conform Bouwbesluit moet worden voldaan aan wat de wet vraagt en dat is o.a. een tweede vluchtroute. De
verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de verhuurder.
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Henk Martens ziet op pagina 4 en 5 de nodige doelen opgesomd. Van de doelen uit het werkplan 2017 is
niet veel gerealiseerd, zoals: werven bestuursleden, energiecoach en contactpersonen, activeren bestuursadviescommissie, woonlastenonderzoek, periodieke nieuwsbrief, artikelen in huis-aan-huis bladen,
versterken draagvlak onder huurders. Het werkplan wordt steeds ruimer en er wordt steeds minder
uitgevoerd. Jan Rutten memoreert dat de vorige ALV al is gezegd dat er een tekort aan bestuursleden is.
Vanaf 1 januari 2018 zijn er nog maar 3 bestuursleden. Geert-Jan Leenders en Manuela Wijers konden het
bestuurswerk dit jaar al niet meer gemakkelijk verenigen met hun werk. Het plan is een werving
bestuursleden op te zetten. Met zo’n klein bestuur kan uiteraard niet alles uit het werkplan worden
uitgevoerd.
Hans Kokke kwalificeert het werkplan 2018 als zeer vooruitstrevend, vraag is echter of het realiseerbaar is.
Het bestuur zou zichzelf zo’n uitgebreid werkplan niet aan moeten willen doen. Het is beter een compacter
werkplan op te stellen, wat meer kans van slagen heeft en meer kritiek achteraf voorkomt. Jan Rutten zegt
dank voor de constructieve en meedenkende opmerking die het bestuur zeker mee zal nemen.
Henk Nolten spreekt zijn complimenten uit voor het uitgevoerde werk, maar geeft Hans Kokke gelijk om te
komen tot een compacter werkplan. Het versterken van de relatie met de achterban is een moeilijk punt. Ook
degenen die niet digitaal kunnen werken moeten de informatie krijgen. Complimenten voor de nieuwe
website die er goed uitziet. Alle stukken voor de ALV heeft hij van de website gehaald.
Henk Martens vraagt op pagina 7 aandacht voor de externe ondersteuning door adviseurs. Hoeveel kost de
ondersteuning door de Woonbond? Jan Rutten wijst erop dat de kosten van de Woonbond terug zijn te
vinden in de begroting.
Henk Nolten vraagt aandacht voor de bewonerscommissies: de mensen op de vloer bepalen wat er
gebeuren moet en niet de top. Het bestuur moet niet naar de bewonerscommissies toe hoeven te gaan: zij
moeten zich bij het bestuur melden met input en hun verslagen naar het bestuur sturen. Jan Rutten merkt
op dat het bestuur halfjaarlijks overleg met de bewonerscommissies heeft. De mogelijkheid is geopperd
tussentijds ook nog overleg te hebben indien nodig. De bewonerscommissies spelen een belangrijke rol in
HV Woonbelang.
Het werkplan 2018 wordt met inachtneming van de besproken aanpassingen vastgesteld.
4a.
Werkwijze bestuur HV Woonbelang richting achterban
Henk Martens heeft namens 5 leden dit agendapunt voorgesteld. Als toelichting hierop reikt hij een notitie
van hemzelf aan de aanwezigen uit met als onderwerp “Opvraag verslag van 30-10-2017 Oosterpoort/RvT/
HV Woonbelang”. Hij wil aan de kaak stellen dat er een heleboel mis is bij het bestuur. Het bestuur is in
zichzelf gekeerd en met zichzelf bezig. Hij hoort en ziet weinig, er wordt een hoop beloofd. Mensen worden
ongeduldig.
Henk Nolten vindt het deponeren door Henk Martens van zijn notitie een zielige vertoning. Er bestaan nog
altijd telefoons, computers en persoonlijk contact. Problemen worden onderling besproken en niet op een
dergelijke manier publiekelijk aan de orde gesteld. Dit is laag aan de grond.
Henk Martens wil helderheid. Hij heeft het verslag van het overleg Raad van Commissarissen en bestuur
d.d. 30 oktober 2017 bij de secretaris opgevraagd, hetgeen hem niet is toegezonden, waarop hij dit heeft
opgevraagd bij en ontvangen van Oosterpoort. Uit het verslag blijkt dat er van alles mis is in de
communicatie tussen HV Woonbelang en Oosterpoort wat de leden niet verteld wordt.
Henk Nolten vraagt met welk recht en aanmatiging Henk Martens bij de Raad van Commissarissen een
verslag van een overleg tussen 2 besturen die met elkaar overleggen durft op te vragen.
Jan Rutten bevestigt dat HV Woonbelang haar jaarlijkse overleg met de Raad van Commissarissen heeft
gehad. Ondanks dat een dergelijk overleg en het verslag hiervan behoorlijk vertrouwelijk zijn, heeft
Oosterpoort zonder enig overleg met HV Woonbelang het verslag aan Henk Martens toegezonden, hetgeen
geen correcte handelwijze is. Hij vraagt zich af wat de meerwaarde voor een lid is over dit verslag te
beschikken. Hij concludeert dat hetgeen Henk Martens naar voren brengt niets te maken heeft met het
voorgestelde agendapunt “Werkwijze bestuur HV Woonbelang richting achterban”. Henk Martens stelt recht
te hebben op zijn mening en brengt deze in. Zijns inziens kan het bestuur dit niet pareren. Jan Rutten
herhaalt dat de uitgedeelde notitie niet hoort bij het voorgestelde agendapunt en vraagt de discussie te
beperken tot het agendapunt.
Henk Nolten lijkt het gezien de beperkte bestuursomvang een goed idee dat Heumen nieuwe bestuursleden
levert in plaats van alleen maar kritiek.
Hans Kokke is van mening dat de notitie van Henk Martens niet zo plompverloren op tafel gedropt kan
worden. Dit soort zaken moet vooraf met een groter deel van de achterban besproken worden. Als blijkt dat
de opmerkingen door een realistisch aantal leden gedragen worden, dan kunnen deze in de ALV gebracht
worden. Henk Martens heeft de achterban niet vooraf geïnformeerd. Er bestaat onduidelijkheid over de
beweegredenen van Henk Martens en de 4 mede-indieners.
Lydia van Veen is mede-indiener en wijst erop dat de notitie enkele weken geleden bij het bestuur is
ingediend om op de agenda te plaatsen. Jan Rutten wijst er nadrukkelijk op dat de voorliggende notitie niet
ter agendering voor de ALV is ingebracht. Daarbij herhaalt hij dat het agendapunt “Werkwijze bestuur HV
Woonbelang richting achterban” niets met de voorliggende notitie heeft te maken.
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Jochem Bootsma suggereert dat de notitie van Henk Martens op de website van HV Woonbelang geplaatst
had kunnen worden. Jan Rutten herhaalt dat Henk Martens de notitie niet vooraf had ingediend als stuk
voor de ALV.
Jacques Lelieveld stelt voor dat Henk Martens en de 4 medeondertekenaars een gesprek met het bestuur
aangaan over de notitie. Hieruit kunnen duidelijkheid en verbeterpunten komen, waarover eventueel nog met
de ALV kan worden gesproken. Het is lastig de notitie nu zo op tafel te leggen en te bespreken.
Jan Rutten deelt mede dat op zijn uitnodiging d.d. 20 november 2017 een gesprek van Henk Martens en
Rob Jacobs met het bestuur heeft plaatsgevonden, waarin de voorliggende notitie naar voren is gebracht.
5.
Concept begroting 2018
Henk Martens ziet bij bewonerscommissies en overige huurders een post van € 500,-- voor 2x
verslaglegging van gezamenlijk overleg en bij vergaderkosten een post van € 1.500,-- voor notuleren
taakvrijwilliger. Dit lijkt hem dubbel. Geert-Jan Leenders concludeert dat de post van € 500,-- kan vervallen.
André de Haas wijst erop dat externe deskundigheid voor een huurdersorganisatie als deze gegrond is
volgens de wet door Oosterpoort moet worden bekostigd. Geert-Jan Leenders geeft aan dat bij de
inkomsten de bijdrage hiervoor door Oosterpoort staat aangegeven.
Hans Kokke meent dat de basisbijdrage van Oosterpoort € 40.000,-- aan de lage kant is: in het verleden
was dit volgens hem € 45.000,--. Jan Rutten legt uit dat vorig jaar sprake was van een overschot, waarop de
huidige € 40.000,-- is gebaseerd. Hij stelt vast dat de ALV akkoord gaat met de contributie 2018.
De begroting 2018 wordt met inachtneming van de besproken correctie vastgesteld.
6.
Huishoudelijk reglement
Henk Martens wijst erop dat bij artikel 1 lid 2 wordt gesproken over “verhuurgebied” terwijl in de statuten bij
artikel 2 lid a staat “werkgebied”. Jan Rutten spreekt af “verhuurgebied” te vervangen door “werkgebied”.
Henk Martens suggereert bij artikel 2 daar waar gesproken wordt over een welkomstpakket te spreken over
“statuten en huishoudelijk reglement”. Artikel 8 lid 6 De bestuursbesluiten worden gedragen door alle leden
van het bestuur kan vervallen. Volgens artikel 8 lid 9 vinden de bestuursvergaderingen plaats in een kern
binnen het werkgebied van Oosterpoort. Waarom worden deze niet bij Oosterpoort gehouden, waar het
gratis is? Adelheid Kouws antwoordt dat het bestuur besloten heeft haar vergaderingen niet bij Oosterpoort
te houden.
Henk Martens stelt voor bij artikel 13 lid 4 “ad interim” te vervangen door “aspirant”.
Hans Kokke constateert dat meerdere versies van het concept huishoudelijk reglement in omloop zijn en
adviseert deze in het vervolg te nummeren.
Het huishoudelijk reglement wordt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vastgesteld.
6.a.
Vaststelling jaarverslag 2016
Hans Kokke heeft onvoldoende gelegenheid gehad het jaarverslag 2016 te lezen. Hij stelt voor het
jaarverslag 2016 nu niet te behandelen en eventuele opmerkingen per mail naar de secretaris te sturen.
Jan Rutten stelt vast dat de ALV akkoord is met het voorstel van Hans Kokke.
7.
Rondvraag en sluiting
Rob Jacobs hoort het bestuur regelmatig zeggen dat zaken meegenomen worden. Wanneer en op welke
wijze kunnen de leden ervan kennis nemen wat gedaan is? Jan Rutten wijst erop dat aan het verslag van
de ALV een actielijst wordt gekoppeld. Het verslag van deze ALV gaat uiterlijk januari 2018 naar de leden.
Rob Jacobs gaat ervan uit dat met Henk Martens c.s. door het bestuur een gesprek wordt gehouden en dat
de uitkomst hiervan bekend wordt gemaakt aan de ALV en/of op de website. Als samen weer door één deur
kan worden gegaan is de eerste stap in de goede richting gezet. Als kernwaarde voor het bestuur staat in
het werkplan “openheid en transparantie”. Waarom kunnen zaken niet in openbaarheid worden besproken?
Uit het verslag van het overleg met de Raad van Commissarissen d.d. 30 oktober 2017 blijkt dat de
communicatie tussen bestuur en Oosterpoort niet goed is. Jan Rutten zegt dat een en ander in de
bestuursvergadering d.d. 4 december 2017 wordt besproken. Henk Martens c.s. krijgen uiterlijk Kerst bericht
c.q. uitnodiging voor gesprek.
Joep Arnts was 22 jaren bestuurslid van een huurdersorganisatie en heeft nog nooit meegemaakt wat in
deze ALV is gebeurd. Het huidige bestuur schopt alleen maar tegen Oosterpoort. Vraag is of niet sprake is
van een vechtvereniging in plaats van een belangenvereniging. Hoe verloopt de samenwerking met het
bestuur van Oosterpoort? Miranda Schulten is eveneens benieuwd naar wat het bestuur vindt van de relatie
met Oosterpoort. Jan Rutten stelt dat als iedereen roept dat de verhoudingen tussen Oosterpoort en HV
Woonbelang verstoord zijn, iedereen gelooft dat dit zo is. Zelf ziet hij dit niet zo, hoewel de onderlinge
verhouding wel op scherp staat.
Miranda Schulten weet uit ervaring dat opzet moet zijn er samen uit te komen. Kunnen de leden en de
huurders op korte termijn een oplossing verwachten, zodat HV Woonbelang kan blijven staan voor de
belangen van de huurders? Zij is lid en betaalt contributie om een stem te kunnen hebben bij Oosterpoort.
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Jan Rutten geeft aan dat HV Woonbelang in haar jaarverslag 2017 opheldering zal geven over haar
verhouding met Oosterpoort. Het is moeilijk te duiden waar het precies in zit waardoor de verhouding op
scherp staat. Hij constateert dat het door beide partijen veroorzaakt wordt
Rob Jacobs wil horen waarom de verhouding met Oosterpoort op scherp staat. Paul Koers vraagt of het
bestuur het gevoel heeft te kunnen polderen met Oosterpoort. Jan Rutten antwoordt bevestigend. Op
verzoek van de leden geeft hij het woord aan directeur-bestuurder Eugène Jansen van Oosterpoort om in te
gaan op de verhouding tussen HV Woonbelang en Oosterpoort.
Eugène Jansen legt uit dat Oosterpoort door de Woningwet verplicht is samen te werken met de
huurdersorganisatie en dit ook doet. De samenwerkingsovereenkomst is hierop gebaseerd. Afgelopen
halfjaar is met bestuursleden van HV Woonbelang gesproken over een aantal zaken waarover Oosterpoort
zich zorgen maakt en waar met elkaar uitgekomen moet worden: omvang bestuur, relatie achterban en
afspraak is afspraak. In het recente overleg met de Raad van Commissarissen is hierover gesproken. Als
hier niet uitgekomen wordt, zal Oosterpoort zich alleen nog strikt houden aan haar wettelijke verplichtingen
en de samenwerkingsovereenkomst, maar de onderlinge verhouding tot het rationele beperken. Oosterpoort
heeft gemeend wat betreft de verhouding met HV Woonbelang transparant te moeten zijn en daarom het
verslag van het overleg met de Raad van Commissarissen desgevraagd beschikbaar gesteld aan Henk
Martens.
Jan Rutten bedankt de leden voor hun komst en inbreng. Hij nodigt iedereen uit voor de aansluitende
themabijeenkomst over de prestatieafspraken en sluit de algemene ledenvergadering om 22.20 uur.

Berg en Dal, 4 december 2017
Algemeen bestuur Huurders Vereniging Woonbelang,
de voorzitter,

de secretaris,

J. Rutten,

G. Leenders

BESLUITENLIJST
Datum ALV
27 nov 2017
27 nov 2017
27 nov 2017
27 nov 2017

Nr
17.01
17.02
17.03
17.04

Besluit
Notulen ALV 27 maart 2017 vastgesteld
Werkplan 2018 met aanpassingen vastgesteld
Begroting 2018 met correctie vastgesteld
Huishoudelijk reglement met aanpassingen vastgesteld

Wie
ALV
ALV
ALV
ALV

ACTIELIJST
Datum ALV

Nr

27 nov 2017

17-01

27 nov 2017
27 nov 2017
27 nov 2017
27 nov 2017

17-03
17-04
17-05
17.06

27 nov 2017
27 nov 2017

17.07
17-08

27 nov 2017

17-07

Actie
Brief namens bewonerscommissie reactie memo
Oosterpoort d.d. 13 november 2017
Definitief werkplan 2018 naar leden en op website
Definitieve begroting 2018 naar leden en op website
Definitief huishoudelijk reglement naar leden en op website
Opmerkingen leden concept jaarverslag 2016 naar
secretaris
Opmerkingen leden verwerken in jaarverslag 2016
Concept-verslag ALV 27 november 2017 naar leden en op
website
Henk Martens c.s. uiterlijk Kerst 2017 bericht c.q.
uitnodiging voor vervolggesprek
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Gereed
Dec 2017
Jan 2018
Jan 2018
Jan 2018
Dec 2017
Jan 2018
Jan 2018
Dec 2017
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