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Notulen stichtingsvergadering 10 oktober 2013 
 
Aanwezigen:  
Daniël de Leeuw 
Lianne Siebring 
Charlotte Hendrikse 
George Schuddebeurs 
Mark Jan Versluis 
Ward van der Torren 
Riëtte Folmer 
Duco Reuter 
Martin Peltzer 
Romana Walters 
Sherlon Martina 
Carlos Almeida 
Corinna Americaan  
Roland Schuurbiers 

Agenda 
1. Opening om 19.30 uur  
2. Benoemen voorzitter en secretaris stichtingsvergadering  
3. Vaststellen agenda  
4. Binnengekomen stukken en mededelingen  
5. Goedkeuren notulen stichtingsvergadering d.d. 22 mei 2013  
6. Introductie kandidaat-bestuursleden  
7. Benoeming nieuwe bestuursleden  
8. W.v.t.t.k.  
9. Rondvraag  
10. Sluiting  

 Ad 6 en 7: Riëtte Folmer, Maartje Kouwenberg en Martin Peltzer treden per direct af.  
Kandidaat-bestuursleden zijn Charlotte Hendrikse, Ward van der Torren en Mark-Jan Versluis.  
Bij de uitnodiging gevoegd is een document waarin zij zichzelf voorstellen; zij zullen mondeling hun 
kandidatuur nader toelichten.  
 
1. Opening  
Vergadering wordt geopend om 19:50. 

2. Benoemen voorzitter en secretaris stichtingsvergadering 
Lianne en Charlotte worden officieel als voorzitter en secretaris benoemd voor de 
stichtingsvergadering. 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld en niemand heeft iets toe te voegen aan de agendapunten. 

4. Binnengekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen binnengekomen stukken en mededelingen. 
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5. Goed keuren notulen stichtingsvergadering d.d. 22 mei 2013 
Er wordt aan de aanwezigen gevraagd deze door te lezen en vragen te stellen indien nodig. Er zijn 
geen vragen en de vorige notulen worden goedgekeurd. 

6. Introductie kandidaat-bestuursleden 
Charlotte Hendrikse, Ward van der Torren en Mark Jan Versluis stellen zichzelf voor. 

7. Benoeming nieuwe bestuursleden  
Duco vraagt waarom er zo’n grote verloop is binnen het bestuur. Riëtte verlaat het bestuur omdat zij 
uit een Stadswonen-pand verhuisd. Maartje vertrekt omdat ze een bestuursfunctie bij haar 
studievereniging gaat vervullen. Riëtte geeft aan dat zij dit zelf ook jammer vindt en dat ze tijdens de 
sollicitatiegesprekken duidelijk heeft gemaakt dat ze graag de continuïteit wil bewaren. In de 
gesprekken is aangegeven dat het bestuur voor een langere tijd zal zijn. Tevens geeft zij aan dat er 
een witboek is gemaakt voor nieuwe bestuursleden. 
Vervolgens vindt er een stemronde plaats waarbij handen omhoog worden gedaan als men voor het 
aannemen van een nieuwe bestuurslid is Charlotte Hendrikse, Ward van der Torren en Mark-Jan 
Versluis worden benoemd als nieuwe bestuursleden. 

9. W.v.t.t.k 
Er wordt gevraagd wat SHS precies doet. Daniël geeft aan dat iedereen altijd ook vragen kan mailen. 
Op dit ogenblik houdt SHS zich bezig met o.a het afwikkelen van de verkoop van een zevental 
panden aan SSH. Er is een overeenkomst gesloten die op dit ogenblik nader wordt ingevuld door 
SHS- SSH en Vestia. Daarnaast wordt er op dit ogenblik hard gewerkt aan de afwikkeling van het 
zogenaamde inventarisfonds. In een werkgroep wordt er druk gewerkt aan het maken van een 
‘systeem’ waarbij duidelijk wordt in hoeverre verrekening vanuit geinde bijdrage inventarisfonds 
wordt teruggeven en er tegelijkertijd een toekomstbestendig systeem wordt gemaakt. 
 
Duco Reuter vraagt zich af of de uitspraak van de rechter al binnen was. George vertelt dat 
rechtszaak helaas is verloren en geeft verkort het vonnis weer.  

9. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
10. Sluiting 
De vergadering is om 20:25 gesloten. 
 
 

 

 


