
1 
 

Stichtingsvergadering 22 mei 2013 
 
Aanwezig: 
 
Namens Huurdersbelang: 
Riëtte Folmer   voorzitter 
MaartjeKouwenberg  secretaris 
George Schuddebeurs  penningmeester 
Jelle de Waard    interim-bestuurslid 
Irina Kotliar   algemeen bestuurslid 
Martin Peltzer   algemeen bestuurslid 
Michelle de Vries  kandidaatbestuurslid  
Daniël de Leeuw  kandidaatbestuurslid 
 
Namens de panden: 
Christian Veldhuijzen  De Snor 
Romana Walters  De Snor 
Amber Mechelse  Struiscombi/D’Blaauwe Molen 
Chi Ng    Alexander 
Sebastiaan Scholten  Alexander 
William van Os   Caland I 
Adamiris Ascanio  Goudsewagenstraat 
Keshia Rovell   Goudsewagenstraat 
 
Agenda: 

1. Welkom 
2. Benoemen voorzitter en secretaris stichtingsvergadering 
3. Vaststellen agenda 
4. Binnengekomen stukken en mededelingen 
5. Goedkeuren notulen 28 november 2012 
6. Jaarverslag 2012 

a. Toelichting jaarverslag 2012 
b. Vragen jaarverslag 2012 
c. Toelichting kascontrolecommissie  
d. Verlenen decharge kascontrolecommissie 2012 
e. Benoemen kascontrolecommissie 2013 + reserve 
f. Goedkeuren jaarverslag 2012 
g. Decharge bestuur 

7. Bestuurssamenstelling 
a. Voorstellen kandidaatbestuursleden 
b. Benoemen Daniël per 22 mei 2013 
c. Benoemen Michelle per 22 mei 2013 
d. Aftreden Irina 

8. Uitleg over zienswijze verkoop 
9. W.v.t.t.k./Rondvraag 
10. Sluiting 

 
1. Welkom 

De stichtingsvergadering wordt geopend om 20:09 uur. 
 

2. Benoemen voorzitter en secretaris stichtingsvergadering 
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Er zijn geen bezwaren tegen de benoeming van Karin tot voorzitter van de stichtingsvergadering. 
Karin wordt benoemd tot voorzitter.  
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 
 

4. Binnengekomen stukken en mededelingen 
Riëtte krijgt het woord. Er zijn geen binnengekomen stukken. George merkt op dat de 
kascontrolecommissie niet aanwezig is. 
 

5. Goedkeuren notulen 28 november 2012 
De notulen worden paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen 
worden goedgekeurd.  
 

6. Jaarverslag 2012 
Riëtte merkt op dat pagina 8 uit het jaarverslag kan missen, deze ligt dan als supplement naast het 
jaarverslag. 

a. Toelichting jaarverslag 2012 
Riëtte geeft een toelichting op het jaarverslag. Ze geeft aan dat het een roerig jaar 
was en dat het bestuur zich niet heeft kunnen concentreren op de normale 
portefeuilles. Wel is er veel aandacht besteed aan de verkoop en het hierbij horende 
advies en de rechtszaak. Er is nauw contact geweest met Vestia. Op die wijze heeft 
het bestuur geprobeerd de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Er 
wordt kort geschorst, zodat iedereen het jaarverslag even kan doorlezen. Amber 
vraagt zich af wanneer we de uitspraak van de rechter kunnen verwachten. George 
geeft aan dat dit een aantal keer is uitgesteld door diverse omstandigheden. Voor 31 
mei kunnen we de uitspraak verwachten. 

b. Vragen jaarverslag 2012 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 

c. Toelichting kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie is afwezig, George geeft in zijn hoedanigheid van 
penningmeester een toelichting. Bij de controle zijn twee onregelmatigheden 
geconstateerd met betrekking tot missende declaraties en bonnen. Verder zijn er 
geen feitelijke onjuistheden geconstateerd. Chi vraagt waarom er een grote post 
dubieuze debiteuren is. George antwoordt dat dit is in verband met de lopende 
rechtszaak. Amber geeft aan dat er een verschil is tussen de post dubieuze 
debiteuren en het bedrag dat genoemd staat in de toelichting. George laat weten dat 
dit te maken heeft met andere kosten, zoals griffiekosten en dergelijke. Deze kosten 
krijgen we niet terug. William vraagt welke panden de voorziening betaald hebben. 
Riëtte geeft aan dat dit terug te vinden is in de notulen van de vorige 
stichtingsvergadering. Chi is benieuwd naar wat er gebeurt als de rechtszaak wordt 
verloren. George geeft aan dat we dan het geld niet krijgen en dat we mogelijk 
worden veroordeeld in de kosten van de tegenpartij. Hiervoor is ook een voorziening 
gevormd (door geld niet uit te geven). Het is echter nog nooit voorgekomen dat een 
huurder veroordeeld is in de kosten van de verhuurder. 

d. Verlenen decharge kascontrolecommissie 2012 
Er zijn geen bezwaren tegen het verlenen van decharge aan de 
kascontrolecommissie, er wordt decharge verleend.  

e. Benoemen kascontrolecommissie 2013 + reserve 
George licht kort toe wat de taak van de kascontrolecommissie is. Na 1 januari moet 
het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, dus ook over het 
financiële beleid. De kascontrolecommissie neemt dan met de penningmeester de 
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bonnen door en controleert of er geen onregelmatigheden zijn. Het kost in totaal 
ongeveer 2 à 3 uur. Irina van Leidsche Veem stelt zich beschikbaar als reservelid. 
William en Adamiris van Caland I en Goudsewagenstraat stellen zich beschikbaar als 
lid van de kascontrolecommissie. Hiertegen zijn geen bezwaren, de 
kascontrolecommissie wordt benoemd. 

f. Goedkeuren jaarverslag 2012 
Er zijn geen bezwaren tegen goedkeuring van het jaarverslag. Het jaarverslag wordt 
goedgekeurd.  

g. Decharge bestuur 
Er zijn geen bezwaren tegen het verlenen van decharge aan het bestuur van 2012. Er 
wordt decharge verleend.  

 
7. Bestuurssamenstelling 

Er zijn twee kandidaatbestuursleden. 
a. Voorstellen kandidaatbestuursleden 

Daniël en Michelle stellen zichzelf kort voor. 
b. Benoemen Daniël per 22 mei 2013 

Riëtte geeft aan dat de nieuwe bestuursleden worden benoemd per 22 mei 2013 en 
niet, zoals eerder gezegd, per 1 juni 2013. Er zijn geen bezwaren tegen de benoeming 
van Daniël tot bestuurslid. Daniël wordt benoemd tot bestuurslid per 22 mei 2013.  

c. Benoemen Michelle per 22 mei 2013 
Er zijn geen bezwaren tegen de benoeming van Michelle tot bestuurslid. Michelle 
wordt benoemd tot bestuurslid per 22 mei 2013. 

d. Aftreden Irina 
Er zijn geen bezwaren tegen het aftreden van Irina en het verlenen van decharge 
voor haar functie. Irina treedt af en er wordt decharge verleend.  

 
8. Uitleg over zienswijze verkoop 

Jelle geeft aan dat er eigenlijk niet echt iets te melden is, maar dat er vragen gesteld kunnen worden. 
Deze kunnen ook aan Amber gesteld worden, aangezien ook zij zitting had in de werkgroep die 
meedacht over de opheffing van de wooncommissies van de verkochte panden. William 
complimenteert het bestuur met het advies en vraagt of er nog instanties zijn die akkoord moeten 
gaan met de verkoop. Jelle geeft aan dat alleen de Raad van Commissarissen van SSH nog akkoord 
moet gaan, de andere betrokken instanties zijn allemaal al akkoord. Wanneer de Raad van 
Commissarissen niet akkoord is, gaat de verkoop niet door.  
Er is een werkgroep gevormd waarin Huurdersbelang heeft aangegeven wat belangrijke 
uitgangspunten zijn voor de huurders, dit ging met name over de kostenneutrale opheffing van de 
wooncommissies en zaken als wasruimtes. Hiervoor is een plan gemaakt met Vestia. George geeft 
aan dat er ook ingrijpende veranderingen aankomen voor de panden die niet verkocht worden. Jelle 
haakt hierop in met de mededeling dat op 10 juni aanstaande de grote reorganisatie begint bij 
Vestia. Vrijwel alle medewerkers krijgen een andere taak, dit betekent dat er andere personen 
komen te zitten bij verhuur en het reparatieverzoekenbureau. George laat weten dat wij problemen 
blijven aankaarten bij Vestia en dat we wijzen op punten waarop het fout kan gaan. Jelle vraagt aan 
iedereen om het door te geven wanneer er zaken niet lopen zoals het hoort.  
Sebastiaan vraagt zich af of Huurdersbelang gaat procederen wanneer de verkoop doorgaat. Jelle 
geeft aan dat wij dat niet kunnen, alleen de monitoringscommissie kon dat. George legt uit dat we 
geen partij zijn bij de overeenkomst, we hadden daarom alleen een adviesrecht. Hiervan is gebruik 
gemaakt. Wel probeert Huurdersbelang er zo veel mogelijk uit te halen. Zo willen we de zaken die 
zijn besproken in de werkgroep ook terugzien in de verkoopovereenkomst. Sebastiaan vraagt of er 
geconcludeerd kan worden dat de rol van Huurdersbelang is uitgespeeld. Riëtte geeft aan dat de rol 
inderdaad zeer beperkt is, maar dat we niet lijdzaam gaan toezien. George zegt dat met alle 
betrokken partijen gesproken is, maar dat niemand belang heeft bij het omvallen van Vestia.  
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William vraagt of al bekend is hoe het verder gaat met de beheerstructuur. Jelle geeft aan dat dit nog 
aan niemand bekend is, dat Vestia het zelf ook nog niet weet. Wat in de werkgroep besproken is, zijn 
eigenlijk de logische grote lijnen. William stelt de aanvullende vraag of de campuscontracten ook 
daadwerkelijk uitgeoefend gaan worden. Riëtte geeft aan dat we op deze vraag geen echt antwoord 
gekregen hebben, maar dat het zeer waarschijnlijk is omdat het een snelle manier is om van de 
huurders af te komen. Jelle zegt dat iedereen wil dat de huurders weg gaan. Huurders zullen ook de 
mogelijkheid krijgen te verhuizen naar andere, gelijkwaardige woonruimte binnen Vestia. Jelle geeft 
ook nog aan dat er de mogelijkheid is dat huurders worden uitgezet wegens dringend eigen gebruik, 
maar denkt niet dat dit een groot probleem oplevert in Rotterdam. Wie namelijk geen 
campuscontract heeft, heeft gekozen voor een zogenoemd blijverspand. De huurder heeft dan niet 
van tevoren kunnen weten dat het pand een echt studentenpand was.  

 
9. W.v.t.t.k./Rondvraag 

Riëtte wil wijzen op de posters die aan de muur hangen en op de website jijgaateruit.nl. 
Huurdersbelang wil uitleggen aan huurders wat de verkoop inhoudt. Er wordt een oproep gedaan 
aan de beheerders en de leden van de wooncommissies om de website kenbaar te maken aan de 
huurders. Michelle geeft aan dat misschien de mogelijkheid geboden moet worden op de website 
een klachtformulier in te vullen voor zaken die niet lopen zoals zou moeten na 10 juni. Riëtte laat 
weten dat er sowieso binnenkort een mail komt naar de beheerders over de website en de 
bijbehorende facebookpagina, met de vraag deze te promoten op de facebookpagina van het eigen 
pand. Michelle geeft nog aan dat het de bedoeling is dat de kleine posters voor het raam worden 
gehangen door huurders van panden die verkocht worden. William vraagt zich af of de 
communicatiecommissie nog actief is. Riëtte geeft aan dat deze actie er een van deze commissie is, 
en dat deze dus zeker nog actief is. Er wordt ook geprobeerd de bewonerslijsten vrij te krijgen, zodat 
huurders beter geïnformeerd kunnen worden. Michelle geeft aan dat de commissie in het begin 
zoekende was over de wijze waarop er gecommuniceerd zou worden. Je hebt namelijk maar een 
kans de aandacht van de huurder te trekken en je wil dan meteen een wisselwerking tot stand 
brengen. Riëtte laat weten dat jijgaateruit.nl een soort portaal moet worden waar huurders hun 
onvrede kunnen uiten over de verkoop en de reorganisatie, maar waar zij ook informatie kunnen 
krijgen over wat er speelt en wat huurders zelf kunnen doen. Amber geeft aan dat er veel reacties 
van huurders komen op opmerkingen over de verkoop, en vraagt of de posters kunnen worden 
rondgebracht nadat de verkoop definitief is geworden. Zo kan onnodige paniek onder de huurders 
voorkomen worden. Michelle stelt voor een Q&A-pagina op te nemen in de website.  
William geeft aan dat er in de wooncommissie van Caland I ontevredenheid bestond over de televisie 
en dat hij begrepen heeft dat dit in meer panden speelt. Televisie is in een aantal jaar flink duurder 
geworden, terwijl er vaak een slecht signaal is. Jelle geeft aan dat er een goed plan was, maar dat het 
betrokken bedrijf vlak voor implementatie failliet gegaan is. UPC heeft nu het digitale signaal op de 
kabel gezet en binnenkort starten er tests. Wanneer de resultaten daarvan goed zijn, wordt het zo 
snel mogelijk uitgerold over alle panden. Dit moet voor de zomer gebeurd zijn. Er is wel een bedrijf 
dat televisie over het Kennisglasnetwerk wil aanbieden, maar op dit moment wordt het niet 
opgepakt door Vestia in verband met de reorganisatie. William geeft aan dat steeds minder 
studenten een televisie hebben, maar dus wel betalen hiervoor. Jelle geeft aan dat wanneer het 
grootverbruikerscontract niet verlengd wordt, huurders met een televisie fors meer moeten gaan 
betalen. Waarschijnlijk zijn er meer huurders met dan zonder televisie. Het contract loop sowieso 
binnenkort af, dus er moet wel een oplossing komen. Met betrekking tot digitale televisie zijn er 
twee mogelijkheden: huurders krijgen individueel de mogelijkheid te betalen voor meer diensten, of 
er komt een basispakket voor alle huurders.  

 
10. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:04 uur.  
 


