
      
  

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2019. 

Aanwezig: mw. B. van Roon, secretaris, hr. A. Gouweloos, penningmeester, mw. M. Verhagen, hr. J. 
van Ouwerkerk. Afwezig: hr. J. Zijlmans, voorzitter en technische ondersteuning. 

 Opening: De secretaris (bij afwezigheid van de voorzitter) opent de vergadering om 19.30 uur en 
heet alle aanwezigen (25) welkom. Welkom hr. Peter Manders directeur-bestuurder van 
Patrimonium, Hr. Ahmed Khoulali manager wonen van Patrimonium, hr. M. Vriens, voorzitter RvC en 
hr. A. van der Maas, programma adviseur duurzaamheid in de gemeente Barendrecht.  

1. Presentatie door hr. A. van der Maas over de energietransitie in de gemeente Barendrecht. 
Met een power-point werd inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om wijken in de gemeente 
Barendrecht aardgasvrij te maken en de noodzaak voor heel Nederland om van het gas af te 
komen. 

2. Verslag ALV 18 april 2018. 
Hr. L. van Wijk merkt op dat het aantal leden in vergelijking met 2019 minder geworden is. 
Dat klopt, het leden aantal loopt terug ondanks de ledenwerving die de Bewonersraad 
gedaan heeft. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 
Huurverhoging per 1 juli 2019: De Bewonersraad heeft een positief advies uitgebracht op 
het huurverhogingsvoorstel per 1 juli 2019 van Patrimonium. Het huurvoorstel is in 
overeenstemming met het beleidsplan van Patrimonium en conform de prestatieafspraken 
met de gemeente en huurdersorganisatie om de huren betaalbaar te houden voor mensen 
die minder te besteden hebben. Patrimonium geeft hiermee ook gehoor aan de oproep van 
de minister om het huurakkoord dat eind december 2018 gesloten is, te volgen. 
Nieuwsbrief: De Bewonersraad heeft 1 maart haar 4e nieuwsbrief per mail verspreid. Op de 
daarin opgenomen vacatures voor voorzitter en penningmeester zijn geen reactie 
binnengekomen. Wij gaan in samenwerking met Patrimonium stappen ondernemen om de 
vacatures in te vullen.  
Aantal leden: Per maart van dit jaar is het ledenaantal 1429. (1470 per maart 2018) 
Oude Haven G.O: Hemubo legt de laatste hand aan het groot onderhoud. 
Duurzaamheid: Patrimonium gaat beginnen met het project zonnepanelen voor individuele 
woningen. Tijdens de lenteborrel op 20 maart kon men al kennis maken met Wocozon, het 
bedrijf dat het project gaat uitvoeren. 

4. Jaarverslag 2018. 
De Bewonersraad heeft iedereen in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de 
inhoud door middel van een exemplaar op te halen bij de penningmeester hr. A. Gouweloos 
of via de website van de Bewonersraad.  
Er zijn geen op en/of aanmerkingen op het jaarverslag. 

5. Verslag penningmeester en kascontrolecommissie. 
De penningmeester hr. Adrie Gouweloos geeft een toelichting op de financiële stukken. 
De leden van de kascontrolecommissie mw. v.d. Jagt en hr.  Kuppen hebben de jaarrekening 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend voor het door 
haar gevoerde beleid in 2018. Daarmee is het bestuur ontlast van de aansprakelijkheid voor 
het gevoerde beleid en bedankt de voorzitter de penningmeester voor de jaarrekening en de 
secretaris voor het jaarverslag.  

6. Aftredende en herkiesbare bestuursleden. 

 



Dit jaar geen aftredende of verkiesbare leden. 
7. Benoeming kascontrolecommissie. 

Voor 2019 stellen zich beschikbaar mw. J. v.d. Jagt (2e keer) en hr. van Delft. Als reserve hr. 
Bevelander. 

8. Sluiting. 
De vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje. 
 
 
Verslag opgemaakt door: B. van Roon, secretaris 
 

Voorzitter: J. Zijlmans 

b.a. B. van Roon, secretaris                             


