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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
Gehouden op maandag 19 november 2018 

In zalencentrum " Lugano " 
Valkenswaard 

 
 

 
Aanwezig: 24 stemgerechtigde leden, inclusief 5 bestuursleden, 2 vertegenwoordigers van 
Woningbelang. Verder 14 leden met kennisgeving afwezig.  
 
 
1. Opening door voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 
najaarsvergadering. Speciaal welkom aan Rob Mōhlmann en Petra Heesterbeek van 
Woningbelang. 
 
 
2. Mededelingen 
 

- Afmelding van een 14-tal leden. 
- Vragen voor de aanwezigen mensen van Woningbelang zo kort mogelijk houden.  
- De Statuten zullen we in 2019 gaan aanpassen om deze werkbaar te maken en te 

houden. Ook kunnen we zo het Huishoudelijk reglement aanpassen. We zullen eerst 
een concept maken en aan de leden voor leggen. 

- Hester Storm welkom als lid van de werkgroep PR 
- Gezocht secretaris, de huidigen secretaris neemt in de volgende Algemene 

vergadering afscheid. 
- Privacy beleid. Als er bezwaren zijn geeft het dan aan of door. 
- Digitale nieuwsbrief. Graag ideeën hiervoor. Komt ook op onze website, en blijft ook 2 

maal op papier verschijnen. 
- Er komt een nieuwe indeling van onze werkgroepen. 

 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 22018 
 
Het verslag wordt bladzijde voor bladzijde doorgenomen. 
Blz.2. Punt 10 rondvraag. Heer Sprengers. 
Mijn vraag, is daar al een antwoord op. 
Nee. Je krijgt van ons nog antwoord. 
 
Het verslag wordt dan ook goedgekeurd met dank aan de secretaris voor de verslaglegging. 

http://www.hbvvalkenswaard.nl/
mailto:info@hbvvalkenswaard.nl
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4. Begroting 2019. 
 
De voorzitter en penningmeester geven aan de hand van sheets nader uitlegt. 
Na deze toelichting zijn er vanuit de vergadering geen vragen en wordt de begroting  
Vastgesteld. 
 
 
5. Uitleg cursus Woonbond door Hester Storm. 
 
Mevrouw Storm geeft een korte samenvatting van haar cursus bij de Woonbond met als 
onderwerp. De huurders Belangen Organisatie. 
 
 
6. Pauze. 
 
 
7.             Energietransitie. 
 
Fred Fens geeft aan de hand van sheets uitleg o.a. over de Duurzaamheid. 
 
 
8. Rondvraag. 
 
Heer van Herk.  

- Ik wil Woningbelang en de HBV bedanken voor de manier van aanpak situatie in het 
Gegraaf. 

Heer Sprengers. 
- Wil graag straks de nieuwe als de oude statuten hebben. 

Mevr. 
- Wil graag de papieren nieuwsbrief blijven ontvangen want er zijn nog genoeg mensen 

die geen computer hebben. 
Heer Staals. 

- De inrit bij het complex Elcomapark zou aangepast worden, hoe zit het? 
Dit is een vraag voor Woningbelang of de Gemeente. 

 
 
9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan de leden voor hun komst en inbreng. 
 
 
 
 
Voor akkoord. 
 
Voorzitter       secretaris 
Alex van Asten      Ad Schrijvers 


