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Notulen :    Jaarvergadering (Alv) huurdersvereniging “Hart van de Zon”. 

Datum   :    Dinsdag  26 april 2022 om 19.30 uur. 

Locatie  :    Wijkcentrum de Mediaan.. 

Aanwezigen:     16 personen (12 appartementen) waarvan allen stemrecht hebben. 

 

 

1. Opening door de voorzitter. 

- De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

  Er is een kleine aanvulling over de contributie v.w.b. de agenda punt 7. 

 

2. Bericht van verhindering. 

- Bericht ontvangen van: I. Douwes en W. van der Burgt. 

 

3. Ingekomen stukken. 

- Er zijn geen ingekomen stukken. 

  

4. Notulen van de Jaarvergadering 2021. 

- Verslag vorige algemene ledenvergadering 2020 niet aanwezig i.v.m. covid in 2020. 

 

5. Mededelingen bestuur. 

- Door enige bewoners is geconstateerd, dat er regelmatig auto’s staan met een 

  buitenlands kenteken. Bij Mvgm is gevraagd of wij huurders hebben van buiten- 

  landse origine. Mvgm bevestigt dit.  

  Wel blijkt in de praktijk, dat sommige bewoners voor de visite de slagboom openen  

  en er zodoende illegale auto’s staan op parkeerplekken. Ook zijn er bewoners, die  

  een parkeerplek van anderen bezetten. Het bestuur verzoekt eenieder zich aan de  

  voorschriften te houden. 

  Door het bestuur en een van de bewoners is d.m.v. een schrijven aan Mvgm hier  

  actie op ondernomen. 

  Ook is door een van de bestuursleden een brief van Mvgm onder de ruitenwisser  

  van de betreffenden gedaan. 

  Op de website staat een overzicht van welke parkeerplekken bij welk appartement 

  behoren. 

- De ruimte onder de trap in het trappenhuis van de begane grond is dicht gemaakt, 

zodat eventuele jongeren van buiten hier niet meer kunnen rondhangen. 

Ook is het neerzetten van fietsen niet meer mogelijk. 

- Diverse drukknoppen t.b.v. het openen van deuren in de berging zijn vervangen. 
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   Eteck 

- Nogmaals worden de aanwezigen erop attent gemaakt, dat bij meningsverschillen 

  met Eteck, de huurdersvereniging niets kan doen. 

  De huurdersvereniging heeft geen contract met Eteck en heeft dus geen recht van  

  spreken bij meningsverschillen van bewoners. 

 

- Het ontruimen van de wiet-woningen was een puinhoop. Doordat Mvgm heeft toe- 

  gestaan, dat de betreffende huurders zelf het appartement leeg mochten halen. 

  Dit heeft geresulteerd is schade aan de gangmuren, troep in gangen, lift, hal etc. 

  Door enige bewoners is de boel schoongemaakt.  

  Er heeft mailverkeer van bewoners en bestuur plaats gevonden over, de gehele 

  gang van zaken. In de eerstvolgende vergadering met Mvgm en bestuur, zal er sterk 

  op worden aangedrongen om dit niet meer te doen en dat Mvgm controle moet 

  uitvoeren. 

  Dit geldt ook voor onderhoud en reparaties aan ons complex. 

 

- Het parkeerdek zou hersteld moeten worden. Helaas is het euvel van het rammelen 

   van de parkeertegels niet verholpen. 

   Vanuit het bestuur zal dit gemeld worden aan Mvgm. 

 

- De lantaarnpaal op het parkeerdek is ook nog steeds niet gerepareerd. 

 

Het gat in de muur van de gang op de begane grond en het afbladderen van de  

stuclaag/verf is nog niet opgepakt.  

 

Al met al, zal het bestuur bij Mvgm nogmaals erop aandringen om de openstaande 

punten van de actielijst nu eens voortvarend op te pakken. 

Als Mvgm nu weer e.e.a. op zijn beloop laat, zal het bestuur dit onder de aandacht 

brengen bij CBRE en het huurdersplatform en of zij voor ons hier iets in kunnen  

betekenen. 

  

6. Verkiezing bestuursfuncties. 

De zittingstermijn van voorzitter en penningmeester zijn afgelopen en vacant. 

Bij gebrek van aanmeldingen voor de bestuursfuncties hebben W. Daam en W. 

Janninga zich herkiesbaar gesteld. 

Met goedkeuring van de aanwezige leden is er akkoord gegeven aan het continueren 

van voornoemde functies door de W. Daam als voorzitter en W. Janninga als 

penningmeester. 
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7. Financieel Jaaroverzicht Hv.HvdZ 2021. 

- Er zijn geen bijzonderheden qua investeringen of speciale uitgaven. 

- het bestuur heeft besloten om m.i.v. 01-07-2022 geen contributie meer te heffen 

  De financiële situatie is zodanig, dat dit niet meer nodig is.  

  Helaas hebben een flink aantal leden van de huurdersvereniging ook na veel aan- 

  dringen hun verschuldigde contributie niet voldaan. (niet meer te innen). 

 

8.  Verslag Kascommissie (mevrouw. I. van Bockel en mevrouw R. Mekking). 

-  De boeken zijn gecontroleerd en er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. 

   Een compliment voor de penningmeester mevr. W. Janninga. 

   De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 

 

9. Verkiezing Kascommissie 2022. 

- Het bestuur is verheugd, dat Mevr. I. van Bockel en mevr. R. Mekking nogmaals  

  plaats willen nemen in de kascommissie. 

  

10. Stand van zaken Website. 

- Er is geconstateerd, dat de website al enige tijd uit de lucht is. Aan Rein Vegter 

  wordt gevraagd om er zorg voor te dragen, dat e.e.a. weer in orde komt en de 

  website-informatie weer up-to-date te maken. 

  (27 april is de website weer actief geworden, updates volgen nog). 

   

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

- Saskia Mooyen : De grote parkeertegels rammelen nog. (Het bestuur zal dit 

nogmaals onder de aandacht van Mvgm brengen). 

 

- Jolinthe Meier Er liggen autobanden op het parkeerdek. Deze zijn achtergelaten  

  door een vertrokken bewoner. Deze zullen door haar naar een afgiftepunt worden 

  gebracht. 

 

- Mevr. I. van Bockel heeft n.a.v. het opruimen van de rommel van het wietpand een 

mail naar Mvgm gestuurd. Heeft antwoord gehad, maar niet geheel naar haar 

tevredenheid. Wel is de door haar geleden schade (stofzuigerslang) vergoed. 

 

 - Mevr.S. Kuylen geeft aan, dat zij met heel veel moeite haar problemen met de 

verwarming 

               opgelost heeft gekregen. De communicatie met Mvgm /Eteck was voor haar een 

               drama. Haar vraag over schadevergoeding i.v.m. hoge energiekosten, zal ze zelf 

               moeten zien te verhalen met behulp van bijvoorbeeld  haar rechtsbijstands-  
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               verzekering.  

 

- Hr. B. van Loenen vraagt of het mogelijk is om de bloembakken weer te herstellen. 

  Wel is in het verleden gebleken, dat bijhouden een probleem is, zolang de bewoners 

  er zelf niets aan doen. Zal dus een moeilijke zaak worden als er geen vrijwilliger(s)  

  is/zijn. 

 

- Hr. J. Janninga merkt op, dat het handig zou zijn om een warmtemeter aan te 

  schaffen. Ondanks het feit, dat het een zaak is van de verhuurder om onregelmatig 

  heden te constateren (wietplantages) kunnen wij zelf ook de vinger bij de pols  

  houden. De voorzitter meldt dat Mvgm inmiddels een warmtecamera heeft  

  aangeschaft. 

 

- Hr. J. Janninga vraagt of er ook een vrijwilliger is om ook in de winter zout te willen 

  strooien op parkeerdek, hellingbaan etc. (helaas geen van de aanwezigen). 

  We zullen wel een oproep doen via de mededelingsvitrine. 

 

12.  Sluiting door de voorzitter. 

- De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 21.00 uur de 

vergadering. 

 

 

 


