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Concept verslag Algemene Ledenvergadering 
Woningbouwvereniging Maarn d.d. 16 juni 2022 

 
Aanwezig namens het bestuur: 

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

• D. Colon, lid (DC) 
• H. Sanders, lid (HS) 

Verhinderd: 
• M. Vernooij, voorzitter RvC (MV) 

Notulist: Margriet Hoekstra 
 
Totaal aanwezigen: 18 leden in de zaal 
 
 
Algemene ledenvergadering 
 
1. Opening 
Damy Colon, huurderscommissaris van de raad van commissarissen opent de 
vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Mette Vernooij is verhinderd 
daarom zit DC de vergadering voor. 
Speciaal welkom aan Els van Tuinen, woonconsulent Bewonerszaken en Jan van der Vlies 
opzichter techniek.  
 
DC vraagt de aanwezigen of iedereen lid is van de vereniging. Dit is het geval.  
De presentielijst is getekend.  
 
Berichten van verhindering zijn ontvangen mevrouw Cuppers en de heer Nellestein. 
 
2. Verslag van 8 september 2021 
Tekstueel: 
Het verslag wordt vastgesteld en getekend door DC, namens de voorzitter van de RvC en 
de directeur-bestuurder. 
Inhoudelijk: 
Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen. 
 
3. Jaarverslag en jaarrekening 2021 

a. Toelichting door het Bestuur 
KdW heet de aanwezigen ook welkom en geeft een toelichting op de agenda en op de 
jaarstukken van 2021. 
Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, volkshuisvestelijk verslag en de 
jaarrekening en de accountantscontrole en accountantsverklaring. Ook dit jaar is het 
verslag van de Huurdersraad toegevoegd. 
 
Jaarverslag 
 
Verslag van het bestuur geeft een feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. Belangrijkste onderwerpen uit het jaarverslag zijn: 
 
• Jubileum jaar 2021; De woningbouwvereniging bestond in 2021 100 jaar. Ter 
gelegenheid hiervan is een speciale nieuwsbrief uitgebracht, verstuurd met een lekkernij.  
• Tweede jaar in de coronacrisis; We ondervonden problemen in de dienstverlening. 
Heuvelrug Wonen heeft dit goed opgelost met de mogelijkheden die er waren. 
• Onderzoek toekomst Tuindorp (zie agendapunt 6) 
• Goede voortgang in de projecten duurzaamheid. In 2023 worden de werkzaamheden 
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afgerond en hebben de woningen een gemiddeld energielabel B, met uitzondering van de 
woningen van Tuindorp. 
• Verbeterde resultaten huurdersoordeel van een C naar een B 
• In 2021 is er slechts één ALV georganiseerd, bezocht door 17 leden. Het jaarplan en 
begroting 2022 zijn niet besproken. KdW spreekt de wens uit dat er einde van het jaar 
een tweede ALV wordt georganiseerd waar het jaarplan en begroting 2023 besproken 
kunnen worden.   
• Nieuwbouwplannen de Hoge Overdam, zie ook agendapunt 5. 
 
Volkshuisvestelijk verslag 
• In 2021 is er geen huurverhoging doorgevoerd, dit is door het kabinet besloten. Er is 
een motie aangenomen in de Tweede Kamer om de huren in 2021 te bevriezen. Deze 
huurbevriezing geldt voor alle huurders van Wbv Maarn. 
• Alle woningen zijn toegewezen aan de doelgroep (inkomen max. € 40.765).  
• Er waren 14 nieuwe verhuringen, waarvan 12 regulier en 2 tijdelijke huur via Monoma, 
voorheen Camelot. Het eerste half jaar van 2022 waren er weinig mutaties. We kunnen 
concluderen dat de woningmarkt ook in Maarn op slot zit.  
 
Jaarrekening, verlies- en winstrekening met toelichtingen 
 
Het financieel resultaat in 2021 is in lijn met de begroting.  
De financiële positie van de woningbouwvereniging is goed. De rentelasten zijn 
beheersbaar gebleven, lager door oversluiten van lening en de uitgaven zijn binnen de 
normen van de begroting gebleven. 
Het nettoresultaat 2021 is € 6.867.221. Ten opzichte van 2020 is dit een stijging door 
vermeerdering van de waarde van de woningen. 
Het resultaat waardeverandering: € 6.296.012 
Het resultaat zonder waardeverandering: € 571.209  
 
Onderstaande grafiek laat de vergelijking van de jaren 2020 en 2021 zien. Grootste 
afwijking is de post organisatiekosten. Deze post betreft investeringen in nieuwbouw 
zoals de ontwikkelingskosten van de architect en de kosten betreffende het wijkplan 
tuindorp. Verder zijn er weinig afwijkingen ten opzichte van 2020.  
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Hieronder het overzicht liquide middelen. Aan het einde van 2021 is in kas € 512.261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Verslag en 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 goedkeuring door de RvC. Deze verklaring is toegevoegd aan de 
jaarstukken. 
 
Het accountantsverslag focust met name in op de volgende vier onderdelen: 

Administratieve processen; deze zijn goed ingericht  
Ratio’s; Wbv Maarn kan voldoen aan de betalingsverplichtingen. De ratio’s vallen 
binnen de door de toezichthouder bepaalde ratio’s. 
Waarde vastgoed 
Goedkeuring controle; er zijn geen materiele fouten geconstateerd.  

 
c. Verlenen decharge 

DC vraagt de ALV om decharge. Dit is een jaarlijks terugkerende vraag.  
Decharge is een besluit waarin de RvC wordt ontslagen van aansprakelijkheid.  
Is het gevoerde toezicht van de RvC toereikend geweest in 2021. 
Er wordt hoofdelijk gestemd.  
De uitslag is: 

14 leden verlenen decharge  
4 leden onthouden zich van hun stem 

 
Een lid geeft een toelichting waarom hij zich onthoudt, ontwikkelingen rondom het 
wijkplan Tuindorp zijn in 2021 niet goed gegaan. 
 
4. Projecten duurzaamheid en planmatig onderhoud 2022 
 
Duurzaamheid 
In 2022 komen in uitvoering (o.a. het vervangen van ramen en isoleren): 
 
• Tuindorpweg 58 – 88 en Ted Visserweg 4 – 26 (28 woningen) 

Uitvoering waarschijnlijk laatste kwartaal 
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• Schoolplein 1 – 16 (16 woningen) 

Voorbereiding afgerond, uitvoering na de zomer 
 
Planmatig onderhoud in 2022 
 
Tuindorp 

Schilderwerk 2e en 3e fase. 
Uitvoering klaar voor het einde jaar 

 
Tuindorpweg 58 – 88 en Ted Visserweg 4 – 26: 

Vervanging dakbedekking met verduurzaming samen. 
Uitvoering laatste kwartaal 
 

Stinus Blomlaan 1 – 15: 
Schilderwerk. 
Opdracht verstrekt, uitvoering naar verwachting deze zomer 

 
 
5. Nieuwbouwproject de Hoge Overdam 
 

 
 
Het laatste nieuwbouwproject van Wbv Maarn is inmiddels 24 jaar geleden. Het is 
daarom bijzonder dat dit project op ons pad is gekomen. Het is een samenwerking 
tussen een particulier initiatiefnemer, erven Donselaar en de woningbouwvereniging. 
Het betreft een ontwikkeling aan de Kapelweg – Buurtsteeg van 37 appartementen. 

21 woningen middeldure huur 
16 woningen sociale huur voor starters en senioren, verhuring door Wbv Maarn. 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
heeft haar goedkeuring gegeven voor dit planinitiatief. Er is een grond aanbieding en de 
architect heeft opdracht gekregen om concrete bouwtekeningen te maken en een en 
ander financieel door te rekenen. 
Met omwonenden worden nog zorgvuldig gesprekken gevoerd en als de seinen op groen 
staan wordt het bestemmingsplan gewijzigd. De volkstuintjes blijven gehandhaafd. 
Parkeergelegenheden worden aan de achterzijde en zijkant gecreëerd op basis van 
parkeernormen die door de gemeente worden aangewezen. 
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Toewijzing aan de doelgroep senioren en starters volgt. We proberen de eerste verhuring 
met lokaal maatwerk uit te voeren. Dit stimuleert wellicht de doorstroming.  
Enkele aanwezigen vinden het jammer dat er geen lift wordt gerealiseerd. 
 
6. Voortgang wijkplan Tuindorp 
We hebben begin 2022 een nieuwe start gemaakt om te komen tot een gedragen en 
haalbaar wijkplan voor de toekomst van Tuindorp. Bewoners zijn hierover geïnformeerd.  
In een samenwerkingstraject met de bewonerscommissie Tuindorp, de Huurdersraad 
Maarn-Maarsbergen, ondersteund door de Woonbond en VBMM wordt verder gewerkt aan 
het maken van een wijkplan. We streven ernaar dat het wijkplan eind 2022 klaar is. 
 
Begin juni is gestart met een uitgebreide inventarisatie van 10 woningen. Deze 
inventarisatie geeft inzicht in hoe de situatie nu is. Met die uitkomst kunnen we beter 
bepalen welke renovatiemogelijkheden er zijn en wat die gaan kosten.  
Alle 5 type woningen zijn bekeken. Controle vindt plaats op het gebied van isolatie 
(gevel, vloer, dak, glas), spouwmuur/kruipruimte, staat van de keuken en sanitair en 
achterstallig onderhoud. 
Rapportage van deze inventarisatieronde is eind juni 2022 klaar. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een vervolg gegeven aan het project. 
Het kan zijn dat we besluiten alle woningen te inventariseren of dat we op basis van de 
uitkomsten verdere inhoudelijk plannen kunnen gaan maken. 
 
Er wordt een soort menukaart met renovatiemogelijkheden en kosten van basaal naar 
optimaal verduurzamen. 
 
Vragen vanuit de zaal: 

- Woningen aan de Tuindorpweg 75 en 77 hebben achterstallig onderhoud, het 
schilderwerk is erg slecht. Toegezegd wordt dat Jan v.d. Vlies een bezoek brengt.  

- Waarom staat de woningbouwvereniging niet toe dat huurders op eigen kosten pv 
panelen gaan installeren? KdW krijgt regelmatig vragen over pv panelen door de 
enorme stijging van de energielasten. KdW zegt toe dat hij binnenkort een beleid 
hiervoor gaan maken en huurders een aanbieding voor pv kunnen verwachten. 
Hij zal dit doen samen met de Huurdersraad. Investering is voor de 
woningbouwvereniging. Er zal een deel doorbelast worden aan de huurders. 

- De informatievoorziening rondom het wijkplan is mager. Een huurder heeft nooit 
de brief ontvangen over de stand van zaken die verstuurd is namens 
bewonerscommissie, Huurdersraad en woningbouwvereniging. Deze wordt alsnog 
verstuurd. 

- Op de vraag over toewijzing bij mutatie aan inwoners van Maarn wordt 
geantwoord dat WoningNet de verhuringen doet. Daar waar mogelijk vindt lokaal 
maatwerk plaats, bijvoorbeeld bij eerste verhuringen van een nieuwbouwproject. 

 



6 
 

7. Werving nieuw lid Raad van Commissarissen 
Einde 2022 zal Mette Vernooij, voorzitter van de RvC aftreden. Haar tweede termijn zit 
erop. Zij is niet herkiesbaar. 
De procedure om een nieuw RvC-lid te werven loopt. Verwachte benoeming zal zijn in 
december 2022. 
 
8. Mededelingen Huurdersraad Maarn – Maarsbergen 
GS vraagt aandacht voor het visitatierapport.  
Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. De visitatie van Wbv Maarn is 
in april afgerond. Bureau Ecorys heeft de visitatie uitgevoerd, gericht op beoordeling van 
onze maatschappelijke prestaties. Wbv Maarn heeft op alle onderdelen met een hoger 
gemiddelde dan in de vorige visitatie gescoord.  
Cijfers: 

- Presteren naar opgaven en ambities: 6,7 
- Presteren volgens belanghebbenden: 7,3 
- Presteren naar vermogen: 7,0 
- Governance: 7,0 

Het visitatierapport is te vinden op de website. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Rondvraag 
Op woensdag 22 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor mensen 
wonend in de wijk Driesprong en de Hofjes over ‘samen duurzaam doen’. De overstap 
naar aardgas-vrije wonen gaat niet zomaar. Daarom wil de gemeente activiteiten 
organiseren, informatie delen en buurtinitiatieven ondersteunen. Is de 
woningbouwvereniging hiervan op de hoogte? Nee, antwoordt KdW. Huurder deelt de 
uitnodiging met KdW. 
 
Huurder vraagt aandacht voor een casus dat iemand al 15 jaar ingeschreven staat en 
nog steeds geen woning heeft gekregen. Is tijdelijke verhuur een optie. KdW legt uit dat 
toewijzing via WoningNet gaat. De woningbouwvereniging wil af van tijdelijke verhuur. 
KdW nodigt degene uit om op kantoor te praten over deze situatie met iemand van de 
afdeling Verhuur. Deze collega zou mee kunnen kijken en tips kunnen geven. 
 
Op de vraag of er een laadpaal bij de woning kan worden geïnstalleerd, antwoordt KdW 
dat hij hierop terugkomt. Stoppenkast van betreffende huurder moet hiervoor geschikt 
zijn.  
 
Sluiting 
DC nodigt de aanwezigen uit om na afloop een drankje te drinken.  
 
De voorzitter, DC, sluit onder dankzegging de vergadering om 21.00 uur.  
 
Voor akkoord:      Voor akkoord: 
 
 
 
De voorzitter raad van commissarissen,   directeur-bestuurder,  
Mette Vernooij              Kees de Wolf  


