
 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Huurdersbelang Woningstichting Naarden d.d. 19 april 2018 
 
Voorwoord bij de notulen: 
Al vrij snel na de Algemene Ledenvergadering is de tijdens de vergadering gekozen secretaris de heer 
Roel van Kooij ernstig ziek geworden en op 1 juni 2018 overleden. Roel was al bijna een jaar actief 
betrokken bij Huurdersbelang maar was ook bestuurslid van de bewonerscommissie Schans/Bonnet. Wij 
zullen Roel missen en wensen zijn familie en vrienden sterkte met dit verlies. 

1- Welkom 
 
Aleid Hamelink heet alle aanwezigen hartelijk welkom, ondanks de warmte is toch een groot 
aantal mensen aanwezig, toegelicht wordt dat bij de vergadering zelf mensen die geen lid zijn 
van huurdersbelang niet mogen stemmen. 
 

2- Algemene Ledenvergadering 
 
Verkiezing voorzitter en secretaris: De voorzitter vraagt door middel van handopsteking te  
kennen te geven wie er tegen de benoeming van Roel van Kooij is als secretaris van HB. 
Vervolgens wordt de vraag gesteld wie er tegen de benoeming is van Aleid Hamelink als 
voorzitter van HB. Er worden geen handen opgestoken waardoor de conclusie kan worden 
getrokken dat de kandidaten beiden met algemene stemmen zijn gekozen. 

Activiteitenplan/begroting 2018 en jaarrekening 2017  

Vervolgens wordt aangegeven dat het activiteitenplan op de website te bekijken is voor 
iedereen die thuis de beschikking heeft over een computer en internet, ook de begroting en de 
jaarstukken zijn op de website geplaatst. Voor mensen die geen computer bezitten is een aantal 
exemplaren afgedrukt die meegenomen kunnen worden. 

De vragen die gesteld werden naar aanleiding van het activiteitenplan, de begroting of de 
jaarstukken werden of door de voorzitter of door iemand van de Woningstichting beantwoord. 
Ook tijdens de rondvraag werden nog een aantal vragen gesteld die, voor zover mogelijk, gelijk 
beantwoord werden. Helaas is het door het plotselinge overlijden van Roel van Kooij niet meer 
mogelijk geweest om deze vragen te achterhalen. 

De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de begroting en de jaarstukken. Gebleken is wel 
dat deze belangrijke documenten moeilijk leesbaar zijn op het scherm. Volgende keer is het 
verstandiger om een groter aantal prints mee te nemen naar de ALV. 

3- Prettig ouder worden en zelfstandig blijven 
 
Na de pauze geeft Doret Brandjes een boeiende presentatie over ouder worden en zelfstandig 
leven. Een uitgebreid verslag hiervan is in Thuis in Naarden geplaatst. 

Naarden, juli 2018  

Aleid Hamelink. 

 

 


