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Verslag algemene ledenvergadering 2 oktober 2017  

 

Aanwezige leden: 

De heren J. van der Haven, H. Meijer en T. de Lange 

 

Aanwezig namens de werkorganisatie: 

Mevrouw L. Aalsma  voorzitter raad van commissarissen 

Meneer M. Bogerd  directeur-bestuurder 

Mevrouw J. Kerkvliet  directiesecretaresse 

 

Voorzitter vergadering: mevrouw Aalsma 

Verslag vergadering:  mevrouw Kerkvliet 

 

Mevrouw Aalsma opent om 17.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

1. Voorstel keuze visitatiebureau 

De heer Bogerd (MB) geeft aan dat het voor corporaties een verplichting is om iedere vier 

jaar een visitatie uit te laten voeren. De visitatie bevat veel verplichte onderdelen. Toch is 

het belangrijk extra informatie te verkrijgen door de visitatie. Volgend jaar wordt het 

ondernemingsplan vernieuwd. Tijdens de visitatie zal geprobeerd worden hier input voor te 

verzamelen. Wat vinden de belanghouders belangrijk voor Habeko wonen? 

 

De offertes zijn opgevraagd. Met drie bureaus volgen gesprekken. Daarna draagt de 

organisatie een bureau voor aan de raad van commissarissen. Na hun goedkeuring wordt de 

opdracht voor de visitatie aan hen verleend.  

 

De aanwezige leden geven een positief advies voor het voorstel voor de keuze van het 

visitatiebureau. 

 

2. Addendum bij het Reglement Financieel beleid en Beheer zoals bedoeld in 

artikel 55 lid 2 van de Woningwet 

Vorig jaar heeft Habeko wonen het bovengenoemde reglement al vastgesteld. Door de 

Veegwet moeten er nog een aantal zaken aan toegevoegd worden. Dit betreft de aangegane 

verbindingen. Voorbeeld hiervan is een VvE. Habeko wonen is lid van diverse VvE’s. Meestal 

is Habeko wonen de grootste eigenaar van het gebouw. Doordat er voldoende financiële 

reserves zijn, is hierbij geen groot risico. Er is genoeg geborgd voor onderhoud in de 

toekomst. 

 

De aanwezige leden geven een positief advies voor het addendum. 

 

3. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
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De verslagen worden op de website geplaatst en op de reguliere wijze vastgesteld tijdens de 

ledenvergaderingen. MB geeft aan dat er jaarlijks een ledenvergadering voor de behandeling 

van de jaarrekening zal plaatsvinden. Dan komen ook de verslagen van ledenvergaderingen 

voorafgaand aan de rvc-vergaderingen aan de orde.   

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 17.25 uur. 


