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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2016. Middels dit document geven wij als bestuur graag een toelichting op 

het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar.   

Het jaar 2016 was vol uitdagingen met alle betrokken partners, voornamelijk Stadswonen en 

Custummade (Wassysteem). Ook is er een continu uitdaging om een nieuwe bestuursleden en 

technische dienstleden te vinden.  

Per april 2017 treedt onze huidige penningmeester af. Namens het bestuur willen wij hem danken 

voor het fijne samenwerking en wensen wij hem veel geluk in het leven en toekomstige carrière.  

Met vriendelijk groet, 

 

 

Jai'rus Barry 
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Inleiding 
 

Dit is het jaarverslag van woongebouw Boezemsingel. Het verslag geeft Stadswonen Rotterdam en 

bewoners inzicht in het uitgevoerde beleid in het jaar 2016. Het jaarverslag is onderverdeeld in vijf 

hoofdthema’s; bestuurlijk, sociaal, technisch, financieel beleid en werkzaamheden.  

Middels dit verslag geeft het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ook wel wooncommissie 

genoemd verantwoording over de uitgevoerde beleid. Met dit document sluiten wij het 

desbetreffende jaar af en kijken wij vooruit naar de volgende jaar. 

Namens het pand willen wij alle afgetreden bestuursleden bedanken voor hun inzet tijdens het 

afgelopen jaren.  

Wij hopen doormiddel van dit verslag u als lezer voldoende te kunnen informeren en onze keuzes. 

Als laatst willen wij alle bewoners, Stadswonen Rotterdam en alle andere partners bedanken voor de 

samenwerking. 
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A Het Gebouw 
Rustig gelegen aan de gelijknamige Boezemsingel. Het centrum is op steenworp afstand en met de 

fiets zijn meerdere onderwijsinstellingen goed te bereiken. Bus- en tramhaltes zijn op loopafstand. 

 

1 Pand kenmerken 
 

Onderwerp Omschrijving 

Adres Van Meekerenstraat 52 t/m 130 

Gebied Centrum Noord 

Soort woongebouw Middelgroot 

Woonlagen 6 

Beheervorm Wooncommissie 

Doelgroep(en)  Short stay 

 Studenten HBO 

 WO in Rotterdam 

  

Aantal kamer's     115 

Aantal studio's 24 

Aantal appartementen 23 

Aantal shortstay kamers 6 

  

Faciliteiten  Fietsenberging aanwezig 

 Voldoende parkeergelegenheid voor en om het gebouw, parkeren met 
parkeervergunning 

 Gemeenschappelijke buitenruimten 

 Er zijn een dakterrassen aanwezig 

 Lift aanwezig 

 Gemeenschappelijke wasmachines en -drogers aanwezig 

 Veiligheid door camera toezicht 

 Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

 Internet (via Kennis Glas aanwezig) 

 Digitaal mededelingenbord 
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2 Huurprijzen / Afmetingen¹ / Huurtoeslag² 
 

  studio 1 appartement kamer 

Gem. kale huur € 288,24 € 377,01 € 205,38 

Servicekosten € 145,40 € 176,59 € 146,83 

Gem. totale huur € 433,64 € 553,60 € 352,21 

Huurtoeslag mogelijk Ja Ja Ja 

Gemiddelde oppervlakte 29 m² 37 m² 19 m² 

Stoffering Ja Ja Ja 

Eigen keuken Ja Ja Nee 

Keuken inventaris Ja Ja Ja 

Meubilair Nee Nee Nee 

Eigen badkamer Ja Ja Nee 

Eigen toilet Ja Ja Nee 

Huurperiode    

 

 

  studio 1 

(shortstay) 

appartement 

(shortstay) 

kamer 

(shortstay) 

Gem. kale huur € 0,00 € 0,00 € 270,53 

Servicekosten € 0,00 € 0,00 € 148,58 

Gem. totale huur € 0,00 € 0,00 € 419,11 

Gemiddelde oppervlakte 0 m² 0 m² 20 m² 

Stoffering Ja Ja Ja 

Eigen keuken Ja Ja Nee 

Keuken inventaris Ja Ja Ja 

Meubilair Nee Nee Nee 

Eigen badkamer Ja Ja Nee 

Eigen toilet Ja Ja Nee 

Huurperiode maximaal 1 

jaar 

maximaal 1 jaar maximaal 1 jaar 
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B Bestuur 
Het bestuur van de vereniging is onder te verdelen in een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en 

penningmeester) en een algemeen bestuur (algemeen bestuursleden). De dagelijkse bestuurders 

maken ook deel uit van het algemeen bestuur. Het beleid wordt door het algemeen bestuur 

vastgesteld en uitgevoerd door het dagelijkse bestuur. De algemene bestuursleden hebben 

daarnaast ook de taak om toezicht te houden op de uitvoering van de taken van het dagelijks 

bestuur. Zij sturen de dagelijkse bestuursleden aan en geven ondersteuning bij de uitvoering en 

organisatie van activiteiten. In het jaar 2016 hebben algemene bestuursleden meegeholpen met de 

hygiënecontrole, het organiseren van de bewonersactiviteiten en diverse opruimwerkzaamheden.  

Daarnaast heeft het pand een informele vereniging die parallel fungeert met de formele vereniging. 

De informele bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (beheerder, assistent beheerder en 

penningmeester) en een wooncommissie.   

3 Bestuurssamenstelling 
In dit onderdeel volgt als eerst de samenstelling van het bestuur ten tijde van het opstellen en 

goedkeuren van dit jaarverslag en de bestuurssamenstelling in het jaar 2016. 

3.1 Huidige bestuurssamenstelling 

Dagelijks bestuur 

Naam Functie Benoemd op 

Jai’rus Barry Voorzitter - Beheerder  
(Algemeen en Sociale zaken) 

Bestuurslid  

31-10-2013 
 

10-05-2010 (WoCo: sept-2009) 

Teun Steenbergen Penningmeester 
(Financiële zaken) 

Bestuurslid 

19-12-2015 

 

Algemene bestuursleden 

Naam Bijzondere functie Benoemd per 

Zoë Nicolaas Administratieve Ondersteuner 
Bestuurslid 

10-03-2015 

Maarten Hondorp Aspirant bestuurslid 
Zonder stemrecht  

05-12-2016 

 

3.2 Bestuurssamenstelling 2015 

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van alle bestuursleden gedurende het jaar 2016. 

In het begin van het jaar 2016 bestond de wooncommissie voornamelijk uit vier leden. Het Dagelijks 
Bestuur bestond uit dhr. JJ Barry als voorzitter en beheerder, dhr. Hennep als secretaris en assistent 
beheerder en dhr.  T. Steenbergen als penningmeester.  Daarnaast was Z. Nicolaas het enige 
algemene bestuurslid. 
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Per 01-06-2016 heeft dhr. Hennep zijn functie neergelegd. Helaas is hebben wij sindsdien geen 

andere assistent beheerder gevonden, er heeft tot heden niemand ervoor gesolliciteerd. De taken 

van de assistent beheerder wordt vanaf mei 2016 uitgevoerd door de beheerders. De beheerder 

ontvangt een extra vrijwilligersvergoeding hiervoor.   

Tijdens het bewonersvergadering van 05-12-2016 heeft dhr. Hondrop zich voorgedragen om aspirant 

bestuurslid te worden. Dhr. Hondrop heeft tot zijn walwaardig toetreding geen stemrecht binnnen 

het bestuur maar wel recht om bij elk stemming een advies te geven. Deze wordt ten alle tijden 

genotuleerd.   

Bijzondere wijzigingen 

Naam Bijzondere functie Benoemd per en tot 

Benedict Hennep Secretaris 13-05-2014 t/m 01-06-2016 

 

4 Vergaderingen 

4.1 Bestuursvergaderingen 

Het algemeen bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand. De vergadering begint om 20:00 

uur en duurt gemiddeld drie uur.  

Sinds 2015 heeft algemeen bestuur gekozen voor een meer gestructureerde werkwijze. Een 

werkwijze waarbij meer inzicht en transparantie gegeven wordt in besluiten, acties, werkzaamheden 

en de financiën.  Deze werkwijze leidt soms tot wat langere bestuursvergaderingen en heftige 

discussies. Wel is er een duidelijk taken verdeling en weet iedereen wat er van hem verwacht wordt.   

Het bestuur heeft de functie van assistent beheerder te splitsen in een administratieve ondersteuner 

en de overige taken blijven bij de assistent beheerder. Daarnaast zullen nieuwe bestuursleden een 

bepaalde functie hebben namelijk, of administratief, technisch, ICT, of het ondersteunen bij 

activiteiten.  

Hier volgen de vergaderdata: 

Vergadering Voorzitter Notulist Type 
Notulen 

aanwezig 
Notulen 

vastgesteld 
Onderwerp 

28-01-2016 Jai'rus Zoë WoCo ja  Stand van zaken januari 

00-03-2016 Jai'rus Zoë WoCo   Stand van zaken februari, maart 

05-04-2016 Jai'rus Zoë WoCo ja  Stand van zaken april 

10-05-2016 Jai'rus Zoë WoCo ja  Stand van zaken mei 

28-06-2016 Jai'rus Zoë WoCo ja 18-09-2016 Stand van zaken juni 

18-09-2016 Jai'rus Zoë WoCo ja  Stand van zaken juli, augustus en september 

11-10-2016 Jai'rus Zoë WoCo Nee nee Stand van zaken oktober 

19-11-2016 Jai'rus Zoë WoCo ja 06-12-2016 Stand van zaken november 

06-12-2016 Jai'rus Zoë WoCo ja  Stand van zaken december 

       

17-03-2016 Jai'rus Zoë ABV ja 29-06-2017 Goedkeuring jaarverslag 2014 

29-06-2016 Jai'rus Teun ABV ja nee Goedkeuring jaarverslag 2014 + 2015 

05-12-2016 Jai'rus Teun ABV ja nee 
Aanstellen woco, kasco en berekening 
raambewasing 
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Toelichting: 

Afkorting Betekenis 

WoCo Bestuurvergadering - Wooncommissievergadering 

DB Dagelijks bestuurvergadering 

ABV Algemeen bewonersvergadering 

4.2 Bewonersvergadering 

In 2016 zijn er drie bewonersvergadering gehouden. Deze vonden plaats op 17-03-2016, 29-06-2016 

en 05-12-2016 

Tijdens de bewonersvergaderingen komen diverse onderwerpen aanbod. Tijdens de drie 

bewonersvergaderingen zijn de volgende besluiten genomen: 

1. Decharge en aanstellen van bestuur voor het jaar 2015 en 2016 

2. Decharge en aanstellen van kascommissie leden  

3. Herstel en goedkeuring jaarverslag 2014 

4. Goedkeuring jaarverslag 2015 

5. Goedkeuring nieuwe berekening glasbewassing met ingang 01-07-2016 

4.3 Overleg Bestuur en Stadswonen 

 

Jaarlijks dienen er twee overleggen met Stadswonen georganiseerd te worden. Eén specifiek om de 
servicekosten te bespreken en een ander om de samenwerking en voortgang op bepaalde acties of 
onderwerpen tussen de twee organisatie te bespreken. In 2016 heeft alleen een servicekosten 
overleg plaatsgevonden, wel zijn er meerdere onderwerpen besproken tijdens dit overleg.   

Het overleg vond plaats op 11-05-2016. Het bestuur heeft dhr Barry en Hennep gestuurd als 
afgevaardigden.  

Hierbij stuur een overzicht van de gemaakte afspraken en besproken onderwerpen: 

Service kosten 
1. De wooncommissie neemt de door Stadswonen voorgestelde percentages en bedragen, voor 

de servicekosten 2016/7 over. 
2. Door de wooncommissie is de bijdrage kleine herstellingenfonds verhoogd van € 2,40 naar 

€3.20. 
3. Door de wooncommissie is de bijdrage van het leefbaarheidsfonds verhoogd van € 1,- naar 

€1,25. 
Zie Bijlage 3: Begroting Servicekosten 2016-2017 
 
Technische klachten 

1. Deurintercom 

Er is nogmaals aangegeven dat de deurintercom niet werkt. Als bij de linker wordt aangebeld 

en ingesproken wordt uit de rechterkolom geantwoord en vise versa. Volgens de gebruikers 

lijkt de spreek luisterverbinding te zijn omgedraaid ( bekabeling) 

Afgesproken is dat de beheerder nogmaals een reparatieverzoek zal indienen  

2. Rookmelders  

Diverse rookmelders zijn over de datum ter vervanging. Dit is al doorgegeven aan het 

Reparatieverzoeken bureau maar tot heden is hierover niks gedaan. 
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Leefbaarheid 

1. Wooncommissie wil graag een parkeergelegenheid maken voor scooters. Afgesproken is 

dat de wooncommissie een plan aanlevert met onderbouwing. 
2. Wooncommissie wil graag een extra dakterras realiseren. Afgesproken is de 

wooncommissie een plan aanlevert met onderbouwing. 

 

4.4 SHS Stichtingvergadering 

Er zijn verschillinde vergaderingen die georganiseerd worden door Stichting Huurdersbelang 

Stadswonen (SHS). SHS is voornamelijk bezig met de volgende onderwerpen:  

1. Verkoop aan woonstad 

2. Verrekeningen inventarisfonds  

3. Televisie en internet  

4. Warmtewet 

5. Diverse andere onderwerpen 

SHS werd uitgenodigd tijdens een algemene bewonersvergadering om toelichting te gegeven over 

hun werkzaamheden. Als wooncommissie zijn wij niet direct betrokken bij een werkgroep van SHS 

maar wij laten onze mening horen tijdens alle stichtingvergaderingen.   
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C Sociaal Jaarverslag 

5 Verhuur 
In dit onderdeel zal kort worden stilgestaan bij de gang van zaken rond de verhuur in het 

woongebouw over het jaar 2016. 

In het werkveld van de verhuur en de hierbij behorende werkafspraken speelt de wooncommissie, in 

de persoon van de beheerder, een belangrijke rol. De beheerder is soms betrokken bij de voordracht 

van nieuwe huurders en meestal betrokken bij de uitgifte van sleutels. 

In het jaar 2016 hebben er in totaal 36 geregistreerd verhuurmutaties plaatsgevonden.  Bij de sleutel 
uitgifte krijgen nieuwe bewoners informatie over het beleid van het pand. Daarnaast krijgen zij uitleg 
van alle faciliteiten, een rondleiding van het pand en wordt hun naamplaat meteen geplakt. Nieuwe 
bewoners tekenen meteen dat zij kennis hebben genomen van beleid van het pand.  
  
De samenwerking op gebied van verhuur goed verlopen.  
 

6 Klachtenbehandeling en bewonerservice 

6.1 Spreekuur 

Het spreekuur is bedoeld om het directe contact tussen de individuele bewoners en de 

wooncommissie te bevorderen. Om te voorkomen dat de beheerder en assistent beheerder dagelijks 

tijdens hun studie of op het werk gestoord worden, wordt er een wekelijks spreekuur gehouden op 

maandagavond van 20:00u tot en met 21:00u. 

Op het spreekuur komen diverse zaken aan de orde. De beheerder handelt in opdracht van de 

wooncommissie en treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de bewoners. Op 

geen enkele wijze is de beheerder een vertegenwoordiger van Stadswonen, ook al gaan bewoners 

vaak hiervan uit. De beheerder geeft desgevraagd voorlichting en advies of verwijst naar instanties 

binnen of buiten Stadswonen. 

6.2 Berging verhuur 

Eind 2014 heeft de wooncommissie geïnvesteerd in stallingen voor de bergingen. Per 2015 hebben 

wij de stellingen beschikbaar gemaakt voor bewoners. Hiermee kunnen bewoners een stellingvak 

huren. De kosten voor het huren van een vak is €2.00 excl. transactiekosten per kalenderjaar en 

eventuele kosten voor een doos.  Dit zijn voornamelijk administratiekosten. Er wordt geen winst 

gemaakt. Bewoners kunnen altijd spullen bergen of halen tijdens een spreekuur of buiten het 

spreekuur tegen een vergoeding van €1. 

6.3 Facebook 

Het bestuur maakt steeds meer gebruik van het sociale medium Facebook. Steeds meer bewoners 

worden lid van de bewonersgroep waardoor een grote groep bewoners op snelle wijze geïnformeerd 

kan worden over bepaalde gebeurtenissen en activiteiten rondom het woongebouw. Daarnaast 

wordt de facebook groep door bewoners gebruikt om vragen aan elkaar te stellen, om onderling 

tweedehandse artikelen te verkopen en om hun zorgen te delen. De facebook groep bestaat tot op 

heden uit 189 leden, bestaande uit huidige en voormalige bewoners.  
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6.4 Digitale mededelingenbord 

Het bestuur heeft besloten om een dynamisch mededelingenbord in de vorm van een lobbyscherm 

te plaatsen op de begane grond. Het digitale mededelingenbord moet bewoners meer prikkelen om 

mededelingen te lezen, te plaatsen en door te vertellen. Mededelingenbord is functioneel, maar er 

wordt nog steeds gezocht naar een betere besturingsysteem. Wel is het bestuur op zoek naar een 

beter besturingssysteem.   

6.5 Vendingmachine  

Sinds januari 2014 heeft het gebouw twee vendingmachines. Hieraan zijn geen kosten verbonden 

voor de vereniging. Wel worden er inkomsten gegenereerd. In de ene vendingmachine worden 

uitsluitend non-alcoholische drank verkocht en in de andere snacks en non-food producten.  

Wegens diverse inbraken bij andere Stadswonen panden wordt onderzocht als de machines 

omgebouwd kunnen worden naar contactloos betalen in plaats van contact.  

6.6 Telefooncentrale 

De wooncommissie heeft in 2014 geïnvesteerd in een telefooncentralesysteem. De kosten hiervoor 

zijn vergelijkbaar met de vorige kosten. Met de centrale heeft het pand één nummer waarmee 

bewoners en anderen contact kunnen nemen met zowel de beheerder, assistent beheerder, 

penningmeester en het bestuursleden en technische dienstleden.  

6.7 Incidenten 

6.7.1 Gestolen fietsen 

In 2016 zijn er weer diverse fietsen gestolen zowel binnen als buiten het pand. Het is niet bekend als 

alle gedupeerde bewoners een aangifte hebben gedaan. 

Er is daarnaast één geprobeerd in een auto in te breken maar dit was gelukt niet gelukt.  

7 Leefbaarheidsbevordering activiteiten 
Het bestuur heeft verschillende activiteiten georganiseerd om de sociale cohesie binnen het gebouw 

te bevorderen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten: 

7.1 Nieuwjaarsborrel 

2016 was begonnen met een succesvolle Nieuwjaarsborrel met rond de 20 bewoners aanwezig.  

7.2 Barbecue 

De jaarlijkse zomerbarbecue is in 2016 niet gehouden. Gezien de hoge kosten voor een BBQ is 

besloten om de BBQ 2016 over te slaan.  

7.3 Kerstviering 

In de tweede week van december is er een kerstvieringactiviteit gehouden voor de buurt. Het 

bestuur had een kerstcommissie samengesteld om de organisatie hiervan op zich te nemen.  

Anders dan voorgaande jaren heeft de wooncommissie besloten zich alleen te richten op bewoners. 

Hierdoor hebben wij ook geen subsidie aangevraagd in de vorm van geld bij de Gemeente.  Er waren 

niet veel bewoners aanwezig maar dit kwam voornamelijk door het slechte weer.   
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Er is kerstverlichting geplaatst in de bomen op de binnenplaatst. Deze verlichting ervaren bewoners 

fijn en dienen ook goed voor de veiligheid. Hierdoor heeft het bestuur besloten om de verlichting 

heel het jaar door te gebruiken tot dat er een betere oplossing wordt aangeboden door Stadswonen.  

7.4 Website 

Sinds 2015 heeft het pand en bewoners een eigen website namelijk www.boezemsingel.nl. Via de 

website blijft de bewoners op de hoogte van ontwikkelingen binnen het pand. Zo wordt er 

beleidsveranderingen, activiteiten en algemene updates naast facebook ook via de website 

doorgeven. De website zal altijd leidend zijn. Middels deze weg zorgen wij ervoor dat er minder 

printjes en in combinatie met e-mailen worden bewoners direct geïnformeerd.  

De website wordt gehost door een Nederlandse bedrijf namelijk Netground BV die in 2016 is 

overgenomen door Interned Services van KPN.  

De website draait op open-source CMS namelijk Wordpress.  

Via de website krijgen bewoners algemene informatie of kunnen materiaal huren of kopen zoals de 

in 2015 aangeschafte tapijtreiniger en een nieuwe waspas. Daarnaast is het mogelijk om de 

recreatieruimte te reserveren en alle verkoop en reserveringen voor een wasbeurt wordt ook 

middels de website gefaciliteerd.  

7.4.1 Webshop 

 Reserveren van recreatieruimte  Gratis 

 Tapijtreiniger huren    €5,00 per dag 

 Nieuwe waspas kopen    €5,00 per pas 

 Boormachine huren    Gratis 

 Dozen kopen     €4,00 

 Bergingvak huren    €2,00 

  

http://www.boezemsingel.nl/
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D Technische Jaarverslag 

8 Onderhoud 
Binnen dit hoofdstuk komt informatie rond de kleine herstellingen en planmatig onderhoud over het 

betreffende boekjaar. 

8.1 Reparatieverzoeken bewoners 

Reparatieverzoeken worden behandeld door de assistent beheerder. Hij zorgt voor contact met de 

bewoner bij een melding evenals het uitvoeren van de werkzaamheden om de klacht te verhelpen. 

Reparatieverzoeken kunnen worden gemeld tijdens het spreekuur, telefonisch of via de servicedesk 

van Stadswonen op de website. Sinds 2014 worden alle reparatieverzoeken ingediend te worden via 

de website van Stadswonen. Stadswonen geeft dan opdracht aan de wooncommissie om een 

reparatie uit te voeren.  

Toelichting: 

Alle reparatieverzoeken worden behandeld door de technische beheerder en de technische dienst. 

Door contact op te nemen met de bewoners worden deze reparatie verzoeken op afspraak 

afgehandeld. Afhankelijk van de situatie wordt besloten of deze binnen het kleine herstellingen fonds 

valt, of dat de reparatie uitbesteedt moet worden. Reparatieverzoeken worden op vier verschillende 

manieren vermeld, dat kan men elke week tijdens het spreekuur, telefonisch via email of via de site 

van. Zodra het verzoek binnen is zal de technische beheerder contact met de bewoner opnemen en 

de klacht zo snel mogelijk afhandelen.  

Het totale aantal reparatieverzoeken dat binnen is gekomen bedraagt *** [WB1]reparatieverzoeken 

waarvan *** officieel vermeld afgehandeld zijn en nog *** verzoeken open staan. Het aantal 

reparatieverzoeken dat officieel is voldaan bedraagt meer dan ***.  

Het is wel tot de aandacht van de technische beheerder gekomen dat Stadswonen beter 

administratie van de reparatieverzoeken bij houdt. Er zijn reparatieverzoeken die afgehandeld zijn 

die nog steeds vermeld worden als niet voldaan dit komt voornamelijk door administratieve fouten 

zowel bij het bestuur als bij Stadswonen. Het kan zijn dat er sommige verzoeken dubbel zijn vermeld 

en dat dit de reden kan zijn waarom het aantal verzoeken is opgelopen. Maar dit betekend niet dat 

deze niet afgehandeld zijn. 

8.2 Planmatige onderhoudswerkzaamheden - Stadswonen 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd door een aannemer in opdracht van Stadswonen 

Stadswonen als onderdeel van het planmatig onderhoud 2016. 

Onderdeel:  CAI 
Projectnr:  16CA 
Toelichting:  Collectieve TV-installatie (C.A.I.) nalopen en evt. (vervangings)werkzaamheden  
uitvoeren 
Projectleider:  Patrick Lagendijk 
Uitvoerperiode:   n.t.b. 
 
Onderdeel:  Daken 
Projectnr:  16DK 
Toelichting:  Vervangen lood ter hoogte van de deuronderdorpels (32 stuks van 2 meter):  
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het vervangen van het loodslabben tpv het dakterrassen. 
Projectleider:  John Sewradj 
Uitvoerperiode:   kwartaal 2 - 3 
 
Onderdeel:  Daken 
Projectnr:  16DK 
Toelichting:  Het reinigen van 4 dakterrassen en vervangen van tegelsdragers. 
Projectleider:  John Sewradj 
Uitvoerperiode:  kwartaal 2 - 3 
 
Onderdeel:  MV-2 
Projectnr:  16MV 
Toelichting:  Hoofd- en zijkanalen van Mechanische Ventilatie reinigen en flexibele buizen  
vervangen door vaste kanalen en gehele installaties opnieuw inregelen. 
Projectleider:  John Sewradj 
Uitvoerperiode:   kwartaal 3 - 4 

8.2.1 Nalatige of onduidelijke werkzaamheden 

De volgende punten hieronder zijn gemeld bij stadswonen maar tot heden zijn onvoldoende 

uitgevoerd. 

 Het steekproefsgewijs controleren van de bellen en intercoms 

 Vernieuwen van lift 

 Verlichting dakterras bij trappenhuis ivm noodverlichting 

9 Schoonmaak 

9.1 Van Leeuwen Schoonmaak (VLS) 

In de loop van 2016 zijn de geleverde diensten van VLS onveranderd gebleven. Er zijn verder geen 

opmerkingen geweest over de kwaliteit van de schoonmaak. 

De schoonmaakwerkzaamheden bestaan uit: 

Wekelijks (op donderdag) 1 X Per maand 1 X per 3 maanden 
 Entreeruimte nat reinigen/ stofzuigen, 

incl. toegangsdeuren en postboxen 

 Lift stofzuigen, liftdeuren nat afnemen + 
moppen spiegel zemen 

 Verkeersruimten (gangen) stofzuigen 

 Trappenhuizen vegen en moppen 

 Wasruimte nat reinigen inclusief het stof 
vrijmaken van de droogtrommelfilters 
incl. prullenbak legen 

 Deurblokkade bij entree en branddeuren 
verwijderen 

 

 Fietsenstalling aanvegen 
zonder optillen en 
verplaatsen van fietsen 

 

 Randen en richels in de 
verkeersruimte stofvrij maken 

 Spinrag verwijderen en overig 
stofwerk 

 Containerruimte uitspuiten 

 Dakterras aanvegen  
 

 

9.2 Hygiënecontrole 

Voor het jaar 2016 werd de hygiëne controle op 20 juni en 24 juni gehouden. Een groot deel van de 

bewoners heeft meegedaan aan de hygiënecontrole. Er waren bewoners die zelf een afspraak 

hadden gemaakt om op een andere datum de controle te laten uitvoeren. De hygiënecontrole werd 
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door dhr. Barry en de heer Hennep uitgevoerd, dit gaf men de kans om met de bewoner kennis te 

maken gezien dat dhr. Barry en de heer Hennep beide nieuwe beheerders waren. In de gegeven 

kolom kan men zien hoeveel units werden gecontroleerd. 

Totale units 105 

 

Totale units 105 

Afwezig 1 

Hercontroles 27 

Goedgekeurd 91 

Geweigerd 11 

 

9.3 Fietsenactie 

Zoals elk jaar weer wordt er een fietsenactie gehouden en dit jaar heeft de wooncommissie de 

fietsenactie gehouden. Er zijn weer rond de 26 fietsen weggehaald waarvan er vier fietsen door hun 

eigenaar terug werden gehaald. De fietsen zijn weggehaald waarvan deze 3 maanden gehouden 

worden en daarna aan een stichting als goed doel worden uitgeleverd. 

9.4 Groenonderhoud 

In het gehele jaar 2014 en 2015 heeft er geen groenonderhoud plaatsgevonden. Stadswonen heeft 

aangegeven dat dit al enige tijd uit de service kosten is gehaald. Het bestuur is van mening, gezien de 

serviceovereenkomst tussen Stadswonen en de bewoners, dat de wooncorporatie de kosten 

hiervoor moet dragen. Het bestuur heeft een offerte aangevraagd bij Hoveniersbedrijf Van der Lee 

(bedrijf verzorgd groen bij andere gebouwen en is bekend bij Stadswonen). Deze kosten worden 

momenteel opgenomen in de servicekosten. Dit wordt door Stadswonen betaald.  

9.5 Glazenwasser: Driesgroep 

In de loop van 2015 zijn de geleverde diensten van Driesprong groep onveranderd gebleven. Er zijn 

verder geen opmerkingen geweest over de kwaliteit van de glasbewassing. 

Werkzaamheden werden uitgevoerd op: 

 Vanaf 04-01-2016 en duurde een paar dagen 

 Vanaf 21-06-2016 en duurde een paar dagen 

De verrekening van het glasbewassing is per 01-07-2016 vernieuwd. De bewoners hebben tijdens een 

bewonersvergadering hiermee ingestemd. De volgende is afgesproken: 

In overleg met de wooncommissie is besloten de glasbewassing te verdelen aan de hand van de 

glasbewassing zoals die daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat bewoners: 

 Met alleen ramen die via een afgesloten privé balkon te bereiken, zijn geen bijdrage meer 
betalen voor glasbewassing. 

 Er zijn bewoners die alleen ramen in de erker hebben. Deze bewoners betalen met een 
factor één in de kosten van de glasbewassing. 

 De bewoners die ramen in de erker hebben en daarnaast nog een raampartij, 
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of een raampartij met een vergelijkbaar dubbel oppervlak gaan een factor twee aan de 

glasbewassingskosten betalen. 

Toelichting 

De totale kosten worden op dit moment gelijk verdeeld over 163 VHE’s. Van deze VHE’s worden er 

35 niet gewassen en het deel dat wel gewassen wordt kan worden verdeeld in woningen die met een 

factor 1 (104 woningen) of met een factor 2 (24 woningen) moeten worden afgerekend in verband 

met het oppervlakte de te zemen ramen van de VHE. 

Dit betekend dat er: 

 Van de 163 VHE’s  van 35 woningen de ramen niet worden gewassen. 
 Van de 163 VHE’s moeten de kosten over 128 woningen worden verdeeld 
 De factuur moet worden verdeeld worden door factor 152 (104 Xfactor 1 en 24 maal factor 

2) 
 Van deze 128 woningen dienen er 104 VHE’s worden afgerekend met de factor één. 
 Van de 128 woningen dienen er 24  er met de factor twee worden afgerekend. 

 

9.6 Bijzondere werkzaamheden 

Binnen het gebouw zijn er een aantal bijzondere werkzaamheden verricht met goedkeuring van de 

wooncommissie. 

Verwarming 

In 2015 waren er veel klachten over de verwarming. Monteurs werden herhaaldelijk geroepen om 

reparaties te voeren. Dit wordt bijgehouden door de assistent beheerder.  

Brandveiligheid 

Er zijn brandveiligheidsmaatregelen genomen. Helaas hebben veel van deze maatregelen veel 

overlast veroorzaakt omdat het niet volledig goed werd uitgevoerd.  

10  Faciliteiten 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven over de faciliteiten die het bestuur beheert.  

10.1  Het kantoor 

Het bestuur heeft een kamer ter beschikking gekregen van Stadswonen voor het voeren van 

spreekuur gesprekken, vergaderingen en andere werkzaamheden ten behoeve van het beheren van 

het pand. Ons kantoor wordt ook vaak de WoCo ruimte oftewel wooncommissie ruitme. 

10.2 Recreatieruimte 

De recreatieruimte is ter beschikking voor alle bewoners. Het bestuur maakt ook gebruikt van de 

ruimte voor activiteiten. Bewoners huren de ruimte vaak voor feestjes, vergaderingen en andere 

activiteiten.  

Het bestuur heeft veel geïnvesteerd in de recreatieruimte in 2015. Zo heeft het bestuur de ruimte 

opnieuw geverfd, een geluidsinstallatie, beamerinstallatie geplaatst en laminaat neergelegd.  

De ruimte ziet er veel groter uit en wordt bijna wekelijks gehuurd door bewoners.  
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10.3 Fietshokken 

Het pand kent drie ruimtes voor het bergen van fietsen. Twee ruimtes zijn in het pand en één op de 

binnenplaats.  

10.4 Bergingen  

Het pand heeft verschillende bergingen. Een paar zijn in beheer van Stadswonen en de rest van de 

wooncommissie. 

Berging Beheer 
Technische Ruimte Stadswonen 
Technische Magazijn 
ICT Ruimte 

WoCo 
WoCo 

Lift berging Stadswonen 
4 * Washokken Woco 
5 * Algemene bergingen WoCo 

10.4.1 ICT 

In 2015 is geconstateerd dat het bestuur veel verouderde ICT-systemen gebruikt. Dit is te zien aan 

het camerasysteem en onze servers. Het bestuur zal in 2017 investeren in het upgraden van het 

systeem zodat wij een veilig omgeving kunnen garanderen.  

Het bestuur heeft onderzocht middels offertes hoeveel het upgraden van het systeem zou kosten 

middels een offerte bij een bedrijft dat bekend is bij andere panden, namelijk SecureEye. Uit de 

offerte blijkt dat de kosten hiervoor zeer hoog zijn. Zijn krijgen wij een offerte van bijna €12.000,00 

exclusief BTW. Hierdoor is de het bestuur middels een ICT-commissie  bestaand uit ICT studenten en 

expert binnen het pand nog aan het oriënteren over alternatieven.    

10.5 Washokken 

Het pand kent vier washokken. In elk washok is er een wasmachine en een droger. Daarnaast zijn er 

ook faciliteiten die ervoor zorgen dat de machines werken en dat de ruimte schoon blijft. 

In de washokken zijn ook schermen waar bewoners altijd de reserveringen van de wasmachines 

kunnen zien. Helaas is eind 2015 een paar beeldschermen niet functioneel meer door de veroudering 

en verbinden met een PC uit 2003.  

Sinds 2015 is er een warmwaterleiding aangelegd in de ruimte voor de wasmachines. Dit zorgt voor 

een lagere Electra rekening, omdat de wasmachines minder energie gebruiken om warmwater te 

maken.   

10.5.1 Wasmachines en Waspasjes Systeem  

Het bestuur heeft in 2016 alle wasmachines en drogers vervangen.  

Voortaan kunnen bewoners uitsluiten wassen met een waspas dankzij het wassyteem van 

Cusstummade BV. Ook al zijn er veel voordelen aan het systeem. Constateert het bestuur dat de 

systeem niet aal alle verwachtingen voldoet. Daarnaast is communicatie met het bedrijf moeizaam. 

Het bestuur onderzoekt mogelijkheden om het systeem te verbeteren samen met het bedrijf.  

10.6 Dakterrassen 

Het pand kent vier dakterrassen.  
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E Financieel jaarverslag 
 

11 Beginbalans, resultatenrekening en eindbalans 
  

Balans 1 januari 2016 

Bank spaarrekening ING  € 38.214,42   Algemeen Fonds € 537,19 

Bank betaalrekening ING € 1.691,38  Beheerfonds  € 3.763,48  
Kas € 116,30  Kleine Herstellingenfonds  € 20.328,70 
   Leefbaarheidsfonds   € -2.294,38 
     Wasmachinefonds  € 17.687,11 

Totaal € 40.022,10   € 40.022,10 

 

Resultatenrekening 2016 

Uitgaven Inkomsten 

Algemeen Fonds € 0 Algemeen Fonds € 385,64 

Beheerfonds € 4.931,06  Beheerfonds  € 8.055,70 

Kleine Herstellingenfonds € 3.869,15  Kleine Herstellingenfonds  € 7.797,60 

Leefbaarheidsfonds € 2.059,35  Leefbaarheidsfonds  € 3.307,00 

Wasmachinefonds € 16.789,17  Wasmachinefonds  € 8.016,05 

Totaal € 27.648,73   € 27.561,99 

Negatief resultaat     € 86,74 

 

Balans 31 december 2016 

Bank spaarrekening ING € 38.094,16 Algemeen Fonds € 922,83 

Bank betaalrekening ING € 1.724,90  Beheerfonds  € 6.888,12 
Kas € 116,30[WB2]  Kleine Herstellingenfonds  € 24.257,15 
   Leefbaarheidsfonds  € -1.046,73 
    Wasmachinefonds  € 8.913,99 
Totaal € 39.935,36     € 39.935,36 
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12 Toelichting financieel jaarverslag 
 

12.1 Algemeen fonds 

In 2015 zijn we begonnen met een Algemeen Fonds. Hierin komen verscheidene opbrengsten zoals 
de opbrengst van de spaarrente, de betalingen van boetes door bewoners en de opbrengsten van de 
vending machine op de eerste verdieping. Dit geld wordt dus gegeneerd door het gebouw en de 
bewoners zelf, waardoor we het kunnen gebruiken zoals de wooncommissie dat wenselijk ziet. Over 
2016 zijn de volgende resultaten behaald. 
 
Inkomsten € 385,64  Beginbalans € 537,19 
Uitgaven €     0,00  Eindbalans € 922,83 
Resultaat € 385.64 
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12.2 Beheerfonds 

Inkomsten € 8.055,70 Beginbalans € 3.763,48 
Uitgaven € 4.931,06 Eindbalans € 6.888,12 
Resultaat € 3.124,64 
 
Kosten van het beheerfonds bestaan uit de vergoedingen voor het dagelijks bestuur en uit uitgaven 
die direct samenhangen met het functioneren van de woonvereniging.  
 
De kosten van het beheerfonds bestaan in 2016 voornamelijk uit de vergoedingen voor het dagelijks 
bestuur (beheerder, assistent-beheerder, penningmeester), aanschaf van kantoorartikelen, 
telefoniekosten en kosten van de ING zakelijke bankrekening. Bijzondere uitgaven zijn er dit jaar niet 
gedaan.  
 
De inkomsten van dit fonds worden gegenereerd door het service contract van alle bewoners met 
Stadswonen. Doordat wij in het verleden te laat ons jaarverslag hebben ingeleverd, en dat in 2015 
hebben ingehaald, is er veel geld binnengekomen uit voorgaande jaren. Dit verklaart de hoge 
inkomsten. De uitgaven zijn iets lager dan vorig jaar omdat er weinig is geïnvesteerd in 
kantoormeubels en elektronica. Dit verklaart het grote verschil in 'aankoop inventaris'. 
 
Subfondsen 
De belangrijkste subfondsen zijn: 
     2016  2015 
Beheervergoedingen   € 3.357,50 € 3.180,00 
Boodschappen wooncommissie  € 316,62 € 654,39 
Benodigdheden beheer   € 188,01 € 136,42 
Aankoop inventaris   € 10,00  € 1.604,99 
Aankoop kantoorartikelen  € 431,95 € 737,60 
Bankkosten    € 150,44 € 135,44 
Telefoonkosten    € 388,59 € 518,55 
Overige beheerkosten   € 22,95  € 236,66 
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12.3 Kleine herstellingenfonds 

Inkomsten € 7.797,60 Beginsaldo € 20.328,70 
Uitgaven € 3.869,15 Eindsaldo € 24.257,15 
Resultaat € 3928,45 
 
Kosten van het kleine herstellingenfonds bestaan uit alle uitgaven die worden gemaakt voor het 
uitvoeren van kleine herstellingen. Namelijk de vergoeding van de technische dienst, facturen van 
reparaties via Stadswonen en de inkoop van goederen die vervangen moeten worden. De inkomsten 
worden gegenereerd door het servicecontract met Stadswonen. 
 
De uitgaven aan kleine herstellingenfonds dit jaar zijn vergelijkbaar met vorig jaar. De inkomsten zijn 
fors hoger dan vorig jaar, dit is wederom doordat de betalingen van de fondsen van 2015 in 2016 
hebben plaatsgevonden. Hierdoor is het saldo van het fonds gegroeid. Met het oog op enkele grote 
uitgaven in de toekomst verwachten wij dat we de bijdrage hiervan gelijk zullen houden. Het saldo is 
momenteel wat aan de grote kant, maar dit is op het moment van schrijven al afgenomen door 
enkele investeringen in het gebouw. Daarnaast vinden wij het goed dat er een gezonde buffer is voor 
dit fonds. Wij verwachten voor de toekomst wel dat de grootte iets af  zal nemen. 
 
Subfondsen 
De belangrijkste subfondsen zijn: 
     2016  2015 
Aankoop technische goederen  € 1.082,62 € 1.076,09 
Aankoop technische inventaris  € 85,10  € 943,50 
Professionele herstelkosten  € 2.583,43 € 71,57 
Uitbetaling technische dienst  € 108,00 € 391,50 
Overige kleine herstellingenkosten € -  € 384,06 
 
Vergeleken met vorig jaar is de aankoop in technische goederen redelijk stabiel gebleven. Er is wel 
fors minder geïnvesteerd in de inventaris. Dit heeft er mee te maken dat in 2015 voor het renoveren 
van de recreatieruimte veel gereedschap is aangeschaft. Daarnaast hebben we inmiddels veel 
gereedschap,  waardoor er niet veel geïnvesteerd hoefde te worden. Opvallend is het verschil in de 
herstelkosten die doorbelast worden door Stadswonen. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat we 
voor een groot deel van 2016 geen actieve Technische Dienst en Assistent Beheerder hebben gehad, 
waardoor veel uitbesteed moest worden. Daarnaast zijn ook facturen van 2015 pas in 2016 
verrekend door Stadswonen, en dit was een flink bedrag (€1.231,20). Het verschil in uitbetaling 
Technische Dienst is om vergelijkbare reden een stuk lager. 
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12.4 Leefbaarheidsfonds 

Inkomsten € 3.307,00 Beginbalans € -2.294,38 
Uitgaven € 2.059,35 Eindbalans € -1.046,73 
Resultaat € 1.247,65 
 
Het Leefbaarheidsfonds is een fonds dat de wooncommissie naar eigen inzicht kan besteden ten 
behoeve van de leefbaarheid in het woongebouw. 
 
De inkomsten van dit fonds worden gegenereerd door de service contract van alle bewoners met 
Stadswonen.  Ook hier geldt dat een deel van de fondsen van 2015 pas in 2016 is ontvangen, 
waardoor de inkomsten relatief hoog zijn vergeleken met andere jaren. 
In 2015 is erg veel geïnvesteerd in het pand, met name in de recreatieruimte en de technische 
toebehoren. Dit heeft geleid tot een negatief saldo van het fonds. In 2016 hebben wij het daarom 
wat rustiger aan gedaan, waardoor het nu minder negatief is. Zo is de zomerbarbecue dit jaar niet 
gehouden, wat veel scheelt. Daar tegenover staat wel een investering picknickbanken, die veel 
gebruikt worden. Wij verwachten dat het saldo in de komende jaren positief zal worden. 
 
  
Subfondsen 
De belangrijkste subfondsen zijn: 
     2016  2015 
Spreekuur is chilluur   € -   € 29,14 
Zomerbarbecue   € -  € 903,67 
Borrels     € 37,11  € - 
Kerstactiviteit    € -  € 127,59 
Aankoop inventaris LF   € 1.515,09 € 3.038,87 
Digitale voorzieningen   € -  € 728,82 
Website    € 278,31 € 141,51 
Overige LF kosten   € 228,84 € 532,56 
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12.5 Wasmachinefonds 

Inkomsten € 8.016,05 Beginbalans € 17.687,11 
Uitgaven € 16.789,17 Eindbalans € 8.913,99 
Resultaat € -8.773,12 
 
De inkomsten van het wasmachinefonds bestaan uit de betalingen van bewoners voor wasmunten, 
en uit de bijdragen van Stadswonen. Er is dit jaar veel geïnvesteerd in de wasfaciliteiten. Er zijn vier 
nieuwe drogers aangeschaft omdat de oude drogers hun draaiuren ruim bereikt hadden en versleten 
waren. Ook zijn twee nieuwe wasmachines aangeschaft om dezelfde reden. Daarnaast heeft de 
leverancier van ons digitale waspas systeem één wasmachine beschadigd, waardoor wij ook deze 
hebben vervangen (tegen korting). In totaal zijn er dus vier nieuwe drogers en drie nieuwe 
wasmachines gekocht. In 2015 was al een wasmachine vervangen, waardoor al onze apparatuur nu 
nieuw is. 
 
Subfondsen 
De belangrijkste subfondsen zijn: 
     2016  2015 
Onderhoudskosten   € 485,14 € 509,03 
Aankoop inventaris   € 16.281,76 € 5.354,54 
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13 Overige opmerkingen bij financieel jaarverslag 
 

13.1 Vaste verplichtingen 

De volgende verplichtingen hebben betrekking op het beheerfonds.  
 

 Het gaat om die van telefoonkosten (Signet), huur van het telefoontoestel (Aveha);  

 de bankrekeningen die we hebben (ING);  

 Daarnaast is eind 2015 een inboedelverzekering afgesloten die betrekking heeft tot de 
inventaris van de wooncommissie. Het gaat hier dan om een verzekering voor met name de 
wasfaciliteiten en de elektronische apparatuur in de recreatieruimte en het kantoor van de 
wooncommissie. Deze verzekering is afgesloten bij SAA.  

 
De volgende verplichtingen hebben betrekking op het leefbaarheidsfonds.  
 

 Website en email hosting (IS KPN Services) 
 
 

13.2 Voornemens 2017 

 
Het bestuur heeft de volgende voornemens voor het jaar 2017 
 

Investering Begroting 

Vernieuwen ICT voorzieningen € 6.000,00 

Uitbreiding camerasysteem € 4.000,00 

Mogelijke kosten aanpassing wassysteem € 2.000,00 

Vernieuwing fietsenstalling en scooterstalling (incl. subsidie gemeente) € 7.000,00 

Uitbreiding schoonmaakwerkzaamheden  € 1.000,00 p/j 

Kwartaal servicebeurt luchtafvoer € 1.500,00 p/j 

 
 
Aanpassingen service kosten 2015- 2016 

Fonds Nu Per 1-7-2017 Plafond 

Beheerfonds 2,58 2,59 2,59 

Kleine herstellingenfonds 2,40 3,50 5,49 

Leefbaarheidsfonds 1,00 1,26 1,26 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 : Kascommissieverklaring  
08-03-2017 

Taak 

Het is onze taak om aan de bewonersvergadering verslag uit te brengen van onze bevindingen naar 

aanleiding van ons onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur, bestaande uit de 

balans, het exploitatieoverzicht en de toelichting. De jaarrekening is opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van de wooncommissie. 

Werkzaamheden 

Onze werkzaamheden zijn erop gericht om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

jaarrekening geen onjuistheden van materiaal belang bevat en bestaan onder meer uit een 

onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen. 

Wij zijn van mening dat onze werkzaamheden een deugdelijke grondslag beiden voor ons oordeel.  

Bevindingen 

De Kascommissie heeft geconstateerd dat in het onderhavige boekjaar grote uitgaven zijn verricht 

met betrekking tot wasmachines en drogers. Ook de picknickbanken waren een relatief grote  

kostenpost. Er ontstond enige onduidelijkheid met betrekking tot een slecht gespecificeerde factuur 

van Stadswonen. De vragen hierover zijn echter naar de tevredenheid van de kascommissie 

beantwoord en wij stellen vast dat er een redelijk mate van zekerheid op dit gebied is ontstaan. 

Aanbevelingen 

De kosten van de Pay.nl transactiekosten komen altijd voor rekening van het wasmachinefonds, ook 

als dit kosten zijn die elders in de webshop zijn opgedaan. Aangezien het echter om een klein bedrag 

gaat acht de kascommissie dit niet storend. Mocht de webshop in de toekomst meer transacties 

verwerken die niet met de wasmachines van doen hebben dan raden wij wel aan dit uit te splitsen. 

Oordeel 

Wij zijn van oordeel dat de onderhavige jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelichting) 

een getrouw beeld geeft van de financiële positie van het woongebouw per balansdatum en het 

resultaat over het boekjaar 2016. 

Met deze verklaring verzoeken wij de vergadering om decharge te verlenen aan de leden van het 

dagelijkse bestuur en de wooncommissie van woongebouw De Boezemsingel voor de jaarrekening 

2016. 

 

      Tiffany Dunker     Jaco Hollebrandse 
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Bijlage 2 : Bestuursverklaring  
 

Hierbij verklaren het dagelijks bestuursleden en de algemene bestuursleden gezamenlijk ook 

genoemd de wooncommissie van het (vereniging) woongebouw Boezemsingel zich te verenigen met 

het jaarverslag 2016. 

Het bestuursbesluit tot goedkeuring van het jaarverslag is genomen op 06-04-2017. 

Het bewonersbesluit tot goedkeuring van het jaarverslag wordt genomen op 26-04-2017 

Aldus ondertekend te Rotterdam op 26-04-2017. 

 

 

 
J.J. Barry  
Voorzitter - Beheerder 

 T. Steenbergen 
Penningmeester 

   

Z. Nicolaas 
Algemeen bestuurslid  

 M. Hondorp 
(aspirant) Algemeen bestuurslid 
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Bijlage 3: Begroting Servicekosten 2016-2017  
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Overige bijlagen 

Bijlage 4 : Notulen bestuursvergadering 

De document wordt afzonderlijk toegestuurd op verzoek 

Bijlage 5 : Notulen Algemene bewonersvergadering  

De document wordt afzonderlijk toegestuurd op verzoek 

Bijlage 6 : Boekhouding 2016 

De document wordt afzonderlijk toegestuurd op verzoek 

 

 

 


