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Verslag en Actielijst door : Cécile Boers 

Aanwezige leden : 15 leden  
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Opening 

Marcel Korthorst heet alle aanwezigen van harte welkom namens WVH. Dit is zijn 
eerste algemene ledenvergadering als directeur-bestuurder. 
Volgens artikel 16 van de statuten benoemt de directeur-bestuurder voor de periode 
van een jaar een onafhankelijke technisch voorzitter van de ALV. In april heeft Marcel 
Korthorst voor 2019 Robert van Bendegem benoemd tot onafhankelijk technisch 
voorzitter. 
Robert van Bendegem opent de vergadering. 
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Mededelingen 

Marcel Korthorst las in het verslag van vorig jaar over de visitatie die uitgevoerd is in 
2018. Het rapport staat op de website. WVH wordt 1x per 4 jaar gevisiteerd. De laatste 
4 jaar is veel aandacht gegaan naar het op orde krijgen van de governance en de 
organisatie. WVH heeft goede cijfers gehaald en is blij met het rapport. Een aantal 
onderdelen kan beter, maar we zijn op de goede weg. 
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Notulen ALV van 26 juni 2018 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen van juni 2018 

worden vastgesteld.  
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Jaarstukken 2018 

Arie Dijkhuizen, de nieuwe manager Financiën van WVH geeft een toelichting op de 

jaarstukken 2018 aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

 

Xander van de Scheur merkt op dat de marktwaarde met 40  miljoen is gestegen. 

Marcel Korhorst: Deze stijging is fors en wordt veroorzaakt door de sterk gestegen 

verkoopwaarde van woningen in Hoek van Holland in de afgelopen periode.  

Arie Dijkhuizen: de beleidswaarde is overigens aanzienlijk lager. Deze bepaalt de 

maximale leencapaciteit van WVH. Leen van Esch: als je dan 225 woningen als 

nieuwbouw kan bouwen, komt dan die waarde erbij? Arie Dijkhuizen: Dan komt de 

beleidswaarde er bij. 

Xander van der Scheur: woningonderhoud en verbetering t.o.v. 2017, dat is gestegen 

met factor 1,5. Arie Dijkhuizen: In 2018 is meer aan planmatig onderhoud uitgegeven 

dan voorgaand jaar. 

Job van Eijk: hoeveel maanden huur gaat er naar de verhuurdersheffing, 

saneringsheffing, belastingen, ozb,  vennootschapsbelasting. Arie Dijkhuizen: Iets meer 
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dan 3 maanden. Het overzichtje staat ook in het populaire jaaroverzicht dat op de 

website geplaatst wordt. 

Job van Eijk heeft een lijstje met vragen ingediend afgelopen middag. De antwoorden 

op de vragen worden nog teruggekoppeld. Ook aan de leden die hier aanwezig zijn. 

 

De jaarstukken bestaan uit 2 delen, het bestuursverslag en de jaarrekening (cijfers 

2018). Het stemmen over de besluiten gaat via handopsteking. 

• De ALV stelt het jaarverslag vast: 15 leden stemmen voor, 0  leden stemmen tegen 

en  0 leden onthouden zich van stemmen. 

• De ALV verleend decharge aan de RvC voor het vaststellen van de jaarrekening.  

15 leden stemmen voor, 0 leden stemmen tegen en 0 leden onthouden zich van 

stemmen. 

• De ALV verleend decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid:   

15 leden stemmen voor, 0 leden stemmen tegen en 0 leden onthouden zich van 

stemmen. 

• De ALV verleend decharge aan de RvC voor het gehouden toezicht:  

15 leden stemmen voor, 0  leden stemmen tegen en 0 leden onthouden zich van 

stemmen. 
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Voorstel RvC: invulling RvC bij belet of ontstentenis van gehele RvC 

De RvC van Ressort Wonen heeft in 2017 aan de RvC van WVH gevraagd of bij belet 

en ontstentenis van de RvC van Ressort Wonen twee commissarissen van WVH 

bereid zijn als tijdelijke commissarissen van Ressort Wonen op te treden. De RvC van 

WVH heeft positief gereageerd op die vraag.  

WVH zou graag het goede voorbeeld van Ressort Wonen volgen en vooraf twee 

tijdelijke commissarissen aanwijzen als de situatie van belet of ontstentenis van alle 

RvC-leden zich voordoet.  

In de statuten (artikel 32, lid 3) staat dat de bevoegdheid tot aanwijzen van twee 
‘tijdelijke’ commissarissen bij WVH belegd is bij de ALV.  
De RvC stelt daarom de ALV voor op dit punt een uitwisseling aan te gaan met de RvC 

van Ressort Wonen.  

Tijdelijke commissarissen nemen tijdelijk de functie van RvC op zich en voorzien zo 
spoedig mogelijk in de benoeming van een nieuwe voltallige RvC. 
 
Klaas Degeling vraagt hoe andere corporaties dit doen, heeft iedere RvC een back-up? 
Jeanette de Koning geeft aan dat niet elke corporatie dit heeft geregeld. Er bestaat 
landelijk wel een pool van commissarissen. Maar dan zijn de vervangers onbekend met 
de corporatie en de regio. Dit voelt prettiger. De RvC’s van WVH en Ressort Wonen 
zien elkaar 1x per jaar maar hebben verder geen binding. 
 
De RvC vraagt de ALV akkoord te gaan met het voorstel om aan de RvC van collega-
corporatie Ressort Wonen in Rozenburg te vragen of twee van hun commissarissen 
bereid zijn deze taak op zich te nemen. Alle 15 aanwezige leden gaan akkoord. 
 
Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de RvC van Ressort Wonen. De verwachting is 
dat de RvC van Ressort Wonen positief reageert. 
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Besluit afzien van adviesrecht door ALV 

De leden van WVH, hier vandaag bijeen in vergadering: 

• weten dat de RvC van WVH de wettelijke verplichting heeft om de ALV in de 
gelegenheid te stellen aan de RvC een schriftelijk advies uit te brengen over door 
haar te nemen specifieke besluiten; 

• weten ook dat het gaat om de bestuurlijke besluiten, zoals die vermeld staan in 
artikel 24 lid 3 en lid 5 van de statuten van de woningbouwvereniging  

• zijn niet van plan gebruik te maken van deze wettelijke bevoegdheid; 
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De ALV ontheft de Raad van Commissarissen voor een periode van 12 maanden - te 

rekenen vanaf 25 juni 2019 - van de op de Raad rustende verplichting aan de ALV 

advies te vragen conform het bepaalde in artikel 26 lid 2 Woningwet.  

De 15 aanwezige leden zijn akkoord. Besluit. 

 

Vaststellen contributie lidmaatschap WVH 

Volgens artikel 6 van de statuten stelt de algemene vergadering jaarlijks de contributie 
vast. Deze bedraagt op dit moment € 0,20 per maand. Het voorstel van de directeur-
bestuurder is om deze contributie in 2020 te handhaven. 
 
Het stemmen over dit besluit gaat via handopsteking. 15 leden stemmen voor. De 
algemene vergadering stelt de contributie van WVH per 1 januari 2020 vast op € 0,20 
per maand. Besluit 
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Rondvraag 

De rondvraag van Job van Eijk is behandeld bij de jaarstukken, 
De andere rondvraag kwam van Leen van Esch: Hoeveel huurders van WVH zijn lid? 
Op dit moment zijn 802 huurders van de 1917 woningen lid van WVH. 
Elke huurder mag lid worden (één lid per woning). 
Leen van Esch ziet graag dat WVH actiever leden werft en stelt voor alle huurders een 
uitnodiging te sturen. Het is duidelijk dat er niet veel belangstelling is voor de 
vereniging. 
WVH heeft in de Woontij aandacht eraan besteed en er staat informatie op de website.   
Afgesproken wordt om in de Woontij nogmaals aandacht te besteden aan de 
vereniging. Ideeën voor werving zijn welkom.. 
 
Job van Eijk: de notulen van de ALV ontvang je pas na één jaar. Is het mogelijk om de 
conceptnotulen rond te sturen ter kennisname aan de aanwezige leden? 
Afgesproken wordt om de conceptnotulen toe te sturen aan de 15 aanwezige leden. 
Volgt er na één week geen reactie op dan plaatsen we de conceptnotulen op de 
website. 
H. lange: Meldt dat er iemand uit de flat Zeezicht een scootmobiel heeft maar dat er 
geen ruimte is om deze te stallen. WVH is bekend met het tekort aan ruimte voor de 
scootmobielen. Zij doet wat mogelijk is binnen de ruimte die er is. Dit specifieke geval 
wordt nagezocht. Actie.  
 
Xander van de Scheur: leest in de jaarstukken dat er een verlies van 1,5 ton is op het 
serviceabonnement. Hij dacht dat het kostendekkend was. WVH onderzoekt 
momenteel waar de oorzaak zit. Het heeft waarschijnlijk met het onjuist boeken van het 
type onderhoud te maken. Bijvoorbeeld:  er moet een kraanleertje vervangen worden 
(onderhoud serviceabonnement), maar dan blijkt bij het uitvoeren van de service dat de 
hele kraan vervangen moet worden. Dat valt onder reparatieonderhoud,  maar is dan 
waarschijnlijk foutief geboekt onder het serviceabonnement.  
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Sluiting 

De heer Van Bendegem sluit de vergadering om 20.30 uur. 

 


