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Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn 
d.d. 17 juni 2019 

 
Aanwezig namens het bestuur: 

- K. de Wolf, directeur-bestuurder 
 
Aanwezig namens de raad van commissarissen (RvC): 

- M. Vernooij, voorzitter 
- D. Colon, lid 

 
Notulist: Margriet Hoekstra 
 
Verhinderd: 

- L. Halsema, lid raad van commissarissen 
- G. Stanworth, voorzitter huurdersraad 
- E. Lopez, lid huurdersraad 

 
Totaal aanwezigen: 19 leden in de zaal 
 
Algemene ledenvergadering 
 

1. Opening 
Mette Vernooij, voorzitter van de raad van commissarissen opent de vergadering om 
20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Vanavond zijn ook aanwezig, mevrouw Els 
van Tuinen, bewonerszaken, de heer Jan van de Vlies, opzichter en Pim Kamp, manager 
Wonen. 
Er volgt een korte voorstelronde.  
 
MV vraagt de aanwezigen of iedereen lid is van de vereniging. Dit is het geval.  
De presentielijst is getekend. 
 
MV verontschuldigt Lex Halsema. Er is op dit moment een extra bijeenkomst van de 
gemeenteraad over o.a. de toekomst van De Twee Marken. LH is ook bestuurslid van de 
Stichting De Twee Marken en moet hierbij aanwezig zijn. 
Damy Colon is iets verlaat. 
 
Bericht van verhindering is ontvangen van de Huurdersraad, de heer G. Stanworth, 
voorzitter en mevrouw Lopez, lid. 
 

2. Verslag van 3 december 2018 
Tekstueel: 
Het verslag wordt vastgesteld en getekend door de voorzitter van de RvC en de 
directeur-bestuurder. 
Inhoudelijk: 
Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen. 
 

3. Jaarverslag en jaarrekening 2018 
MV geeft het woord aan KdW. KdW heet de aanwezigen ook van harte welkom. 
De jaarstukken 2018 bestaan uit: 

- Verslag van het bestuur 
- Verslag RvC over het gehouden toezicht 
- Volkshuisvestelijk verslag 
- Jaarrekening, verlies- en winstrekening met toelichtingen 
- Accountantsverslag en -verklaring. 

Deze stukken zijn vermeld op de website. 
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Verslag van het bestuur 
2018 stond voor een groot deel in het teken van de plaatsing onder verscherpt toezicht 
door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Aanleiding was de voortgang tot verbetering 
op het gebied van Governance in brede zin. Het bestuur en de RvC dienden een 
herstelplan te hebben om naar te handelen in het belang van zowel de bestuurlijke als 
financiële continuïteit van Wbv Maarn. 
 
In het eerste halfjaar is door de interim directeur-bestuurder in opdracht en in 
samenwerking met de RvC gewerkt aan het op orde brengen van de Governance en het 
schrijven en vaststellen van een toekomstvisie in de vorm van een Ondernemingsplan/ 
Herstelplan 2018-2019. Hierin zijn de missie en visie opnieuw geformuleerd en vertaald 
in concrete doelen en een strategie om deze doelen te bereiken. 
Wbv Maarn gaat voor: 

- Betaalbaarheid/beschikbaarheid; 
- Verduurzamen, naar gemiddeld label B; 
- Aanpak Tuindorp; de kluswoning. 

 
Ook vermelden wij wat er in de Algemene Ledenvergaderingen aan de orde is geweest: 

- Benoeming nieuwe bestuurder; 
- Herbenoeming RvC-leden, MV en LH, tweede termijn; 
- Visitatierapport, 
- Verscherpt Toezicht, in maart 2019 is dit opgeheven, naar aanleiding van een 

Governance inspectie. 
 
Samenwerking met: 

- Collega corporaties: Heuvelrug Wonen en Rhenam Wonen; 
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug, vastgelegd in Prestatieafspraken met aandacht 

voor duurzaam wonen, leefbaarheid, nieuwbouw. Zie ook onze website; 
- Huurdersraad waarbij zeer regelmatig overleg (advies jaarlijkse huurverhoging te 

lezen op hun website). 
 
Toelichting op de Financiën 

- Kengetallen en risicobeheersing. 
 
 
Volkshuisvestelijk verslag 

- Alle woningen zijn toegewezen aan de doelgroep; 
(inkomen maximaal € 36.798 per jaar, prijspeil 2018) 

- Er waren 14 nieuwe verhuringen 
o 11 regulier 
o 1 statushouder 
o 2 tijdelijke verhuur via Camelot (wellicht later voor kluswoning 

beschikbaar). 
 
Betaalbaarheid woningvoorraad 

- Huurverhoging: gemiddeld 1,89%, 2 % willen realiseren. 
- Huurachterstand: € 10.781 (31 december 2018) dat is best hoog. Vaak aan een 

paar woningen vast. We zitten hier bovenop. 
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Dit overzicht laat een mooie mix van woningen per huurklasse zien, van goedkoop tot 
boven de € 710. 
 
Kwaliteit 

- Onderhoud 
o Planmatig    € 301.459 
o Mutatie    €   33.289 
o Reparatie (dagelijks onderhoud) € 120.928 hoger dan begroting,  

- Er is één woning verkocht, nodig voor cashflow. 
 
Jaarrekening 
Resultaat zonder waardeverandering, (dit is in 2018 € 229.743):  
 

 
 
Op de vraag vanuit de zaal hoe de waarde wordt bepaald van de verkochte woning 
antwoordt KdW dat de taxatie en verkoop door een erkend makelaar zijn gedaan.  
 
Verhuur- en beheeractiviteiten betreffen de werkzaamheden van Heuvelrug Wonen die 
voor ons worden uitgevoerd. Organisatiekosten zijn o.a. het salaris van de bestuurder, 
de vergoeding van de RvC-leden en accountantskosten. 
Zoals te zien is, wordt er € 532.073 betaald aan belastingen en heffingen 
(verhuurdersheffing). 
 
Liquide middelen is het geld wat op de bankrekening staat. 
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We moeten blijven opletten wat we uitgeven. 
 
Verslag bevindingen accountant 
DC geeft een toelichting. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving in het bijzonder de richtlijn 645 Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. 
De jaarrekening is door Verstegen Accountants en Adviseurs gecontroleerd. Zij geven 
een goedkeurende controleverklaring af, na vaststelling door de Algemene 
Ledenvergadering en goedgekeurd door de RvC. 
 
De accountant constateert geen afwijkingen, processen zijn goed ingericht. Sinds lange 
tijd staan alle lichten op groen zowel voor het resultaat, de financiële positie 2018 als de 
interne beheersingsmaatregelen. 
Door de constructieve samenwerking tussen de medewerkers van Wbv Maarn en het 
controleteam is de jaarrekeningcontrole goed verlopen. 
 
Aan de RvC wordt decharge verleend door de ALV en de jaarstukken worden vastgesteld. 
 

4. Voorstel aanpassen statuten Woningbouwvereniging Maarn 
MV licht toe. De statuten moeten in lijn gebracht worden met de Woningwet zoals deze 
geldt nadat de Veegwet Wonen in werking is getreden. 
De Veegwet repareert een aantal punten in de Woningwet en een aantal aanpassingen 
die de Woningwet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter 
uitvoerbaar maken. 
 
Op 10 december 2018 is door het bestuur van Woningbouwvereniging Maarn een 
gewijzigde tekst van de statuten voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). 
In januari 2019 heeft de Aw goedkeuring verleend aan de wijziging van de vigerende 
statuten volgens de conceptstatuten. 
 
Ongeveer tien artikelen moeten worden aangepast. Het betreft geen bijzondere 
aanpassingen. Als voorbeeld noemt MV artikel 38 dat iedere commissaris recht heeft op 
het uitbrengen van één stem. Aandachtspunt vanuit de zaal voor een volgende keer is 
om de stukken met wijzigingen bijhouden mee te sturen, zodat de leden de voorgestelde 
wijzigingen makkelijk kunnen zien. 
 
De ALV stelt de statuten vast.  
 

5. Ontwikkelingen Verscherpt Toezicht 
MV geeft een toelichting op het opheffen Verscherpt Toezicht. 

• Oktober 2017: plaatsing onder verscherpt toezicht; 
• Gewerkt aan het op orde brengen van de Governance; 
• Schrijven en vaststellen Ondernemingsplan/herstelplan; 
• Gestart met de implementatie van de plannen, maak het concreet;  
• Maart 2019: Governance inspectie, reguliere afspraak; 
• Verscherpt toezicht opgeheven, alles is op orde, vertrouwen doorzetten.  

De RvC en de bestuurder zijn blij dat het verscherpt toezicht opgeheven is. 

Vraag vanuit de zaal; we dachten vier tot vijf jaar geleden dat Wbv Maarn gezond was. 
MV antwoordt dat wanneer we door waren gegaan met het renoveren van de woningen in 
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Tuindorp wij niet meer gezond waren geweest. Gemiddelde kosten waren € 120.000 per 
woning.  

Door incidenten bij corporaties is de Aw scherper geworden. Financiële ratio’s waren 
goed, maar kwetsbaar. De Aw en het WSW gaven aan dat complex 1 een zorgpunt is.  
Wat moeten we met dit complex, renovaties zijn te duur maar het complex is belangrijk 
voor Maarn. Daarom is het beleid herijkt en de pilot ‘kluswoning’ gestart om met 
minimale investering van Wbv Maarn en investering nieuwe huurder woningen op te 
knappen.  

Vraag vanuit de zaal is hoe de woningen voorbereid worden op de 
duurzaamheidsmaatregel ‘van het gas af’?  Wanneer gasketels vervangen moeten 
worden, worden deze vooralsnog vervangen door nieuwe gasketels. Dit doet heel 
Nederland.  

6. Ontwikkelingen Kluswoningen 
• 1e kluswoning Schoollaan 48; deze is verhuurd en de werkzaamheden schieten 
op. Het wordt mooi, er is een hoop werk verzet. 
• 2e kluswoning Burg. E. Langeplein 6; 
    ⁃ 1e kandidaat heeft zich teruggetrokken 
    ⁃ aangeboden via advertentie in krant en website, procedure meer uitgelegd 
    ⁃ 1e selectie afgerond, drie mooie plannen ingeleverd.  
    ⁃ Afronding selectie juni 2019 
• Wbv Maarn is van plan om te kijken om één mutatiewoning zelf op te knappen, 
met een zo laag mogelijke investering, zonder uitbouw en zorg voor veiligheid. 
Ingewikkeld is het verduurzamen. KdW rekent de plannen door en zal dit 
voorleggen aan de RvC. 
• De evaluatie van deze projecten zal eind 2019 of begin 2020 plaatsvinden.  

KdW verwijst de aanwezigen naar de website, waar de voorwaarden vermeld staan 
waaraan het klusplan moet voldoen en waar een standaard huurcontract te vinden is. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
Rondvragen 

- Woningruil is niet makkelijk. Pim licht toe dat het kan mits passend. Het inkomen 
moet aan toelatingsvoorwaarden voldoen. Wanneer een woning leeg is, is 
woningruil geen optie, dan gelden de regels van Woningnet. Per 1 juli start een 
pilot ‘van groot naar beter’ binnen de huisvesteringsverordening. Dit betekent dat 
huurders met een 4-kamer appartement die reageren op een 3-kamer 
appartement een maximale huursprong van € 50 krijgen.  

- Aandachtspunt voor het jaarverslag is het gebruik van afkortingen, zoals SLA’s, 
(Service Level Agreement). Deze zijn niet altijd bekend. We zullen hier rekening 
mee houden, zegt KdW.  

- Waarom is er maar één bestuurder en niet meerdere bestuursleden? MV geeft 
antwoord. We zijn een kleine vereniging en hebben roerige jaren achter de rug. 
Het willen nemen van unanieme besluiten binnen een meermalen verdeeld 
collegiaal bestuur werkte vertragend. Herijking van het bestuur was nodig. We 
hebben grondig gekeken naar waar we voor staan en invulling gegeven aan het 
bestuur en werkorganisatie om een gezonde vereniging neer te zetten. Dit 
betekende één bestuurder en een uit te besteden werkapparaat. Dit is voorgelegd 
aan de ALV, o.a. zijn er ook inloopavonden geweest. Het voordeel is nu dat het 
management van Heuvelrug Wonen voor ons beschikbaar is en regelmatig 
sparringpartner is voor KdW. Wat dit betekent voor de toekomst, weten we niet. 
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We blijven waakzaam. Niets is voor altijd, wetgeving kan bijvoorbeeld ook 
veranderen waardoor wij een andere keuze moeten maken.  

- Is het huurreglement van 1999 nog actief? KdW kijkt dit na. (Actie KdW) 
- Wat zijn de voordelen voor de huurders hoe de organisatie nu is ingericht? De 

afgelopen jaren is er een professionaliseringsslag gemaakt. Veel gebeurt achter de 
schermen. Als voorbeeld noemt KdW hoe het klachtenonderhoud naadloos is 
overgenomen door Heuvelrug Wonen na het wegvallen van Inbuma.  
Formele zaken staan nu op groen; het WSW vindt ons in financiële zin op orde, 
het verscherpt toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties is eraf, maar we 
moeten alert blijven. 

- Bepaalt de RvC de huurverhoging? De bestuurder maakt een voorstel, en vraagt 
gekwalificeerd advies aan de Huurraad. Met dit advies gaat de bestuurder naar de 
RvC. 

- Hoeveel woningen heeft Heuvelrug Wonen? Deze corporatie heeft ca. 3400 in 
Driebergen, Doorn en Leersum en is niet groot. Wat als voordeel heeft dat het 
contact persoonlijk blijft. 

- Zijn er nieuwbouwplannen? Op het terrein van de Gemeentewerf zal nieuwbouw 
plaats gaan vinden. De grond zal echter voor de hoogst mogelijke prijs worden 
verkocht, De kans dat de Wbv. Hier dan ook woningen zal kunnen realiseren is 
klein. Bouwlocaties in deze gemeente zijn verder lastig te vinden. Vanavond wordt 
er vergaderd over de locatie De Twee Marken. Hier is een mogelijkheid voor 
sociale woningbouw. Ook zijn we nog in gesprek met de projectontwikkelaar van 
het Buntplein. 

- We hebben al vijf jaar geen schilder gezien. Eens in de drie jaar vindt een 
conditiemeting plaats om op basis hiervan de meerjarenonderhoudsbegroting in te 
vullen. Schilderwerk staat eens in de zeven jaar op de planning, tenzij de kwaliteit 
het niet toelaat. We weten hoe de woningen er voorstaan. 

 
Sluiting 
De voorzitter, MV, sluit onder dankzegging de vergadering om 21.10 uur.  
 
Voor akkoord:      Voor akkoord: 
 
 
 
De voorzitter raad van commissarissen,   directeur-bestuurder,  
Mette Vernooij              Kees de Wolf  


