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 Aanwezig Afwezig 

Bestuursleden 
T.P.P. Moors  voorzitter x  

A.A. Keijman secretaris X  

J. Stuurman  penningmeester X  
A. Kaiser  2de secretaris X  

Raad van Toezicht 

C. Mylanus Voorzitter X  
M. Brouwer Lid X  

Overige aanwezigen    

H.J. van Zwol Technisch adviseur X  

Leden volgens 
presentielijst 

   

Huurdersraad    
F. Kamst Voorzitter X  

E. van de Burg Lid X  

M. Oudt Lid X  
    

 
 
1.Opening 
De voorzitter van het bestuur opent de vergadering met een korte blik op de landelijke actualiteit en 
hij maakt melding van de berichten van verhindering.  
Aansluitend vraagt mevrouw Boers het woord.  Zij geeft aan te spreken namens een aantal 
verontruste leden en verzoekt de vergadering de heer H.Thiel toe te laten tot de vergadering als 
juridisch adviseur van deze groep. Over het verzoek van mevrouw Boers ontstaat discussie of niet 
leden toegang tot de vergadering hebben.  De voorzitter geeft toestemming  aan de betrokkene om 
de vergadering bij te wonen. Hij verzoekt vervolgens de heer H. Thiel zich kort voor te stellen.  
De heer H. Thiel stelt zich vervolgens voor en geeft aan dat de uitleg, die het bestuur en de Raad van 
Toezicht geven aan de gebonden voordracht, zoals deze in de statuten is opgenomen, niet juist is. Hij 
legt uit hoe de interpretatie volgens hem zou moeten zijn.  
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht antwoordt hierop dat de uitleg, die het bestuur en de Raad 
van Toezicht hieraan geven gebaseerd is op advies van mevrouw Aalbers, juriste verbonden aan de 
VTW. Hij adviseert de heer H.Thiel   contact op te nemen met mevrouw Aalbers en hun opvattingen 
naast elkaar te leggen. Bestuur en Raad van Toezicht houden vooralsnog vast aan het advies van 
mevrouw Aalbers. 
 
Vervolgens verzoekt mevrouw Boers agendapunt 6 Afscheid van de heer Ab Keijman naar voren te 
halen en te behandelen na agendapunt 3. Reden daarvan is dat de groep verontruste leden de heer 
Keijman wil behouden voor het bestuur. 
 
De heer Kuppen geeft aan dat de groep verontruste huurders signalen heeft ontvangen dat het 
voortbestaan van de zelfstandigheid van de Woningbouwvereniging Maarn op het spel staat en dat 
de groep daarover in deze vergadering wil spreken. 
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De voorzitter schorst daarop de vergadering voor intern beraad. Het bestuur ( met uitzondering van 
de secretaris de heer Keijman en de 2e secretaris mevrouw Kaiser), de leden van de Raad van 
Toezicht en de voorzitter van de Huurdersraad trekken zich terug voor intern beraad.  
 
Na heropening van de vergadering verklaart de voorzitter van het bestuur dat hij graag op het signaal 
van de heer Kuppen over de zelfstandigheid van de Woningbouwvereniging wil ingaan. Hij verklaart 
dat het bestuur van WBV Maarn in al zijn besluiten en activiteiten uitgaat van de zelfstandigheid van 
de Woningbouwvereniging. Steeds als nieuwe bestuursleden geworven worden, worden zij 
nadrukkelijk bevraagd of zij die zelfstandigheid ook onderschrijven. Hij vraagt zich af waar deze 
signalen vandaan komen, omdat hem niets bekend is over enige actie die tot fusie van de WBV met 
een andere corporatie kan leiden.  
 
De heer Kuppen antwoordt dat hij dat dan wel in het verdere verloop van de vergadering zal merken.  
 
De voorzitter antwoordt op het verzoek om agendapunt 6 naar voren te halen, daartoe niet bereid te 
zijn. De agenda van de vergadering is aan de leden toegestuurd en er zijn voor de vergadering geen 
verzoeken gedaan om deze te wijzigen.  
 
2. Mededelingen. 
De mededelingen die gedaan zijn, zijn bij agendapunt 1 in het verslag opgenomen. 
 
3. Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013. 
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening en maakt daarbij gebruik 
van een aantal sheets. Aan het eind gaat hij nog in op de huurverhoging in relatie tot de heffingen, 
die de WBV vanuit het rijk krijgt opgelegd. Hij geeft ook aan dat hij juist vandaag bericht van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft ontvangen, dat er geen mogelijkheid voor Maarn is om 
nog nieuwe leningen af te sluiten. Dat heeft gevolgen voor de uitvoering van onderhoud en vraagt 
van het bestuur veel creativiteit om de financiële positie zodanig te borgen dat aan onze eerste 
doelstelling, namelijk de kwaliteit van het bestaande woningbezit te waarborgen, voldaan kan blijven 
worden. Ook de accountant heeft bij de bespreking van het controlerapport aangegeven dat 
kostenreductie onderzocht moet worden.  
De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over het jaarverslag en de jaarrekening 
2013. Dat is niet het geval.  
Vervolgens geeft de ledenvergadering goedkeuring aan de balans en de staat van baten en lasten 
met toelichting over het jaar 2013 en wordt de penningmeester gedechargeerd voor het door hem 
gevoerde beleid.  
 
4. Bindende voordracht van de Raad van Toezicht voor benoeming van de heer Lex Halsema voor een 
1e termijn van vier jaar tot lid van de Raad van Toezicht.  
Op verzoek van de voorzitter stelt de heer Halsema zich kort voor.  
Hierna verzoekt mevrouw De Mooij het woord. Zij verklaart dat zij de heer Halsema kent uit een 
andere organisatie en dat deze bij die organisatie nauwelijks de vergaderingen bezocht heeft, die 
werden gehouden. Zij vindt de heer Halsema daarom geen goede kandidaat voor de Raad van 
Toezicht, omdat hij niet de continuïteit kan bieden die daarvoor nodig is.  
De voorzitter van de Raad van Toezicht antwoordt dat dit een persoonlijke ervaring van mevrouw De 
Mooij is en dat uit de selectie van 10 kandidaten voor de vacature de heer Halsema geselecteerd is. 
Op een opmerking uit de zaal dat de heer Halsema de vergadering door de strot geduwd wordt, 
antwoordt de voorzitter van het bestuur dat hij deel heeft uitgemaakt van de selectiecommissie, die 
de eerste brievenselectie en de eerste gesprekken heeft gedaan. Na deze gesprekken bleven er twee 
kandidaten over en met deze kandidaten hebben de zittende leden van de Raad van Toezicht een 
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gesprek gehad en daaruit is de voordracht van de heer Halsema voortgekomen. Dit wijst op een 
zorgvuldige procedure en van een kandidaat door de strot duwen is dan ook geen sprake.  
De voorzitter vraagt of er nog meer vragen over de kandidatuur van de heer Halsema zijn en als dat 
niet het geval is geeft hij aan dat hier sprake is van een bindende voordracht, die bindend blijft 
omdat niet het vereiste aantal van de helft van de leden aanwezig is om de bindendheid aan de 
voordracht te ontnemen. Daarmee is de heer Halsema benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van 
Woningbouwvereniging Maarn. 
De heer Halsema verklaart daarop alles te doen wat in zijn vermogen ligt om op de juiste wijze 
inhoud aan zijn nieuwe functie te geven.  
 
Toelichting op aantal aanwezige leden: 
Aantal leden:   230 
Aanwezig bij de vergadering (waarvan 13 nieuw) :              63 
Machtigingen (waarvan 6 nieuw):   46 
Totaal aantal   aanwezige leden op ALV:    109 
Dit is dus minder dan de helft van de leden. 
 
Vervolgens meldt mevrouw Boers zich met de vraag of zij alsnog mag ingaan op het Jaarverslag 2013. 
De voorzitter antwoordt dat dit reeds is vastgesteld en dat het op zijn plaats was geweest als zij haar 
vragen had gesteld op het moment dat dit aan de orde was.  
Mevrouw Boers antwoordt dat het haar ontgaan is dat het ook om het jaarverslag ging en verzoekt 
alsnog haar vraag te mogen stellen.  
De voorzitter geeft haar daarop toestemming haar vraag te stellen.  
 
Mevrouw Boers richt zich tot de leden van de Raad van Toezicht en vraagt hoe zij het verslag van de 
voorzitter moet interpreteren daar waar hij aangeeft in de laatste alinea: “Het sluiten van 
samenwerking met andere corporaties om deze doelen te kunnen realiseren zal worden 
onderzocht”. Mevrouw Boers vindt dit een zaak van het bestuur en niet van de Raad van Toezicht.  
De voorzitter van de Raad van Toezicht antwoordt hierop dat de Raad van Toezicht tot taak heeft 
toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de 
vereniging. Daarnaast staat hij het bestuur met raad terzijde. In dat licht moet de opmerking in het 
verslag gezien worden. Mede doordat de accountant tijdens de bespreking van het controlerapport 
heeft aangegeven dat besparingen door samenwerking bereikt kunnen worden. Hij verwijst hierbij 
naar datgene wat de voorzitter en de penningmeester van het bestuur hierover hebben gezegd. Het 
is absoluut niet de intentie van de raad om de zelfstandigheid van WBV Maarn aan de orde te stellen. 
Dat is overigens een bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering en niet van de Raad van 
Toezicht of het bestuur. Vanuit de Raad van Toezicht zijn hiervoor ook nooit acties ondernomen. 
 
Mevrouw Kaiser, 2e secretaris van het bestuur, verklaart daarop dat dit laatste niet juist is en zij leest 
een mail voor van de voorzitter van de Raad van Toezicht waarin deze haar vraagt te onderzoeken 
wat de juridische consequenties zijn van samenwerking en van fusering van/met andere corporaties. 
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht antwoordt dat deze vraag gesteld is naar aanleiding van 
opmerkingen vanuit de toezichthouders dat het aantal corporaties belangrijk ingekrompen dient te 
worden en de berichten over de noodzaak om kosten van corporaties te reduceren.  
 
De heer Keijman, secretaris van het bestuur, leest vervolgens een alinea voor uit een brief van de 
voorzitter van de Raad van Toezicht van Heuvelrug Wonen, die luidt als volgt: 
“Afgelopen periode hebben we een aantal keren contact met elkaar gehad als voorzitters van de 
beide Raden van Toezicht. 
Naast een kennismaking waren de contacten vooral gericht op een oriëntatie op een mogelijke 
verdere samenwerking van de beide corporaties. Een belangrijke reden om juist nu gesprekken te 



4 
 

hebben is gelegen in het feit dat er verschillende vacatures zijn en komen in zowel het bestuur van 
Maarn, als in de verschillende Raden van Toezicht. Er is dus sprake van een zogenaamd natuurlijk 
moment.  
Ik vind dat wij de plicht hebben, ook als Raad van Toezicht, invulling te geven aan onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ons ter beschikking staande middelen zo efficiënt 
mogelijk in te zetten voor onze volkshuisvestelijke taak. Een verdere samenwerking van de drie lokaal 
verankerde corporaties zou een structureel financieel voordeel op kunnen leveren, omdat er veel 
zaken zijn die nu drie keer gebeuren.” 
Volgens de heer Keijman geeft deze brief aan dat de voorzitter van de Raad van Toezicht stappen 
heeft ondernomen om tot opheffing van WBV Maarn te komen. 
 
Mevrouw Boers geeft aan dat het vertrouwen in de Raad van Toezicht geschaad is en zij dient een 
motie van wantrouwen tegen de gehele raad in.  
Hierna ontstaat een discussie waarbij diverse aanwezigen hun afschuw uitspreken over  de gang van 
zaken, zoals deze wordt voorgesteld. Ook wordt door enkelen aangegeven dat men voor de eerste 
keer bij een ledenvergadering aanwezig is en dat het goed is dat deze discussies plaatsvinden. 
Anderen geven aan dat zij zich niet over deze zaken kunnen uitspreken, omdat zij de benodigde 
informatie missen.  
Uiteindelijk vraagt de voorzitter of de vergadering de motie van wantrouwen in haar verdere 
discussie wil betrekken. Slechts enkelen zijn daartoe bereid, waarna de voorzitter de indieners in 
overweging geeft de motie in te trekken en de activiteiten van het bestuur en de Raad van Toezicht 
goed te volgen. Dan kan op ieder moment overwogen worden de leden daarvan ter verantwoording 
te roepen. Vervolgens wordt aldus gehandeld. 
 
5. Bindende voordracht van de Raad van Toezicht voor herbenoeming van de heer P.P. Moors als lid 
van het bestuur. 
De voorzitter geeft aan dat de voordracht van de Raad van Toezicht aan de leden is toegezonden.  
Hij vraagt of iemand hierover vragen heeft.  
Dat is niet het geval en de bindendheid aan deze voordracht kan op grond van de statuten niet 
ontnomen worden. Hierna is de heer Moors herbenoemd als bestuurslid van WBV Maarn. 
De heer Moors dankt de vergadering voor het vertrouwen. 
(Naschrift: na de ALV is gebleken dat deze redenering niet juist is. Volgens het verenigingsrecht had 
inderdaad gestemd moeten worden. Aangezien er niet gestemd is, is er geen sprake van een 
herbenoeming van de heer P.P. Moors) 
 
Hierna merken enkele aanwezigen op dat zij moeite hebben met het nemen van besluiten in deze 
vergadering omdat zij te weinig kennis hebben van de inhoudelijke zaken en de personen van 
bestuur en Raad van Toezicht nauwelijks kennen. 
De voorzitter van het bestuur geeft daarop aan dat alle vragen in deze vergadering gesteld mogen 
worden; ook die ten aanzien van zijn herbenoeming. Zijn uitgangspunt is openheid en transparantie 
over alle zaken betreffende de WBV. 
 
De heer Slot verzoekt vervolgens het woord en geeft aan dat hij van de Huurdersraad initiatieven 
verwacht om de huurders te informeren. In het verleden was daar een “blad” voor, maar de laatste 
jaren is er niets meer van de Huurdersraad vernomen. Hij dringt erop aan dat de Huurdersraad zijn 
verantwoordelijkheid neemt.  
 
De heer Legemaat brengt hierna in dat deze vergadering niet bijdraagt aan goede verhoudingen. Hij 
bespeurt geen eenduidigheid in het bestuur, wantrouwen tegen de Raad van Toezicht, een gebrek 
aan zichtbaarheid van de Huurdersraad en twee stromingen in de aanwezige leden. Dit alles heeft 
geen positieve uitwerking op de WBV Maarn. Hij stelt voor de vergadering te sluiten en de  
 




