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Woningbouwvereniging  
Beter Wonen 

 

 

Hoepmakerstraat 77 
2865 XW Ammerstol 
info@beterwonen.info 

Aanwezig RvC                
: 

Wim Gestel (VZ) (WM), Jelle Koolwijk (JK) en 
en  

 

 Michel Rabouw (MR)  

Aanwezig bestuur Jan Paul Matze (JPM), Bart van Atten (BA) en Leo 
Brooshooft (LB)  

   

Aanwezig leden Zie presentielijst  

   

Notulist                 Eliza Endeveld  

   

   
Notulen Algemene vergadering 25 november 2019 

 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie  :  Hoepmakerstraat 77, recreatiezaal “de Amerhof” 
 
 

1. Opening. 
De voorzitter (WG) heet iedereen welkom. 
De heer Max Lether (ML) stelt zich voor. 
De Huurdersbelangenvereniging Samen Beter Wonen is aanwezig. 
 
 

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene vergadering van 26 juni 2019. 

Het verslag wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Tijdens de vergadering zal 

afwikkeling van de actiepunten als vermeld in het verslag met u worden besproken. 

 

Mevrouw T. de Groot vraagt wanneer er een nieuwe brievenbus bij het groene Kruis 

gebouw wordt geplaatst. 

LB vermeldt dat de Brievenbus enig tijd geleden al geplaatst is. 

 

3. Mededelingen. 

De heer K. van Veen vermeldt dat de Huurdersbelangenvereniging Samen Beter Wonen 

(HBVSBW) officieel is. Notarieel en bij de Kamer van Koophandel vastgelegd.  

Leden van het bestuur: 

Koos van Veen   -  voorzitter 

Marianne vd Werken   -  penningmeester 

Arjanne de Leeuw den Bouter  - secretaris 

Corrie Timmers   -  lid 

Hans de Bruin    - lid 

Arie Blom    - lid 
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De HBVSBW wil graag goed samenwerken met de RvC. 

Men wil kennismaken met de RvC in 2020 (actie EE). 

Men wil na de benoeming van ML ook een kennismakingsgesprek met ML. (actie EE). 

 

4. Aftreden bestuur WBVBW per 31 december 2019. 

 

JPM aan het woord:  

Het bestuur is 3 jaar werkzaam, er is veel gedaan op o.a. het gebied van wet- en 

regelgeving. Dit was veel werk voor het bestuur, als vrijwilliger. 

Voor een kleine WBV geldt net zo veel regels als een grote WBV, dat neemt veel risico 

met zich mee. Het bestuur had gehoopt met een fusie met de 4 corporaties, uiteindelijk 

ging de HBV van GroenWonenVlist (GWV) niet akkoord. De fusie ging niet door. 

Het Bestuur heeft gezamenlijk besloten te stoppen per 1 januari 2020. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter vraagt zich af als 3 bestuursleden veel werk hebben, 

hoe gaat 1 Directeur- Bestuurder dit voldoen. 

 

De voorzitter meldt dat in stukken 8 uur voor de Directeur-Bestuurder staat genoteerd, 

dit moet nog nader bekeken worden. 

De Directeur-Bestuurder krijgt 8 uur betaald maar is 24/7 verantwoordelijk. Er moet nog 

bekeken worden hoeveel werk het omvat en dan eventueel het contract aanpassen met 

betrekking de uren. 

 

Er is een verschil met vrijwilliger in het bestuur. De medewerkers zullen meer voorwerk 

in overleg met het bestuur moeten doen. De nieuwe bestuurder maakt bijvoorbeeld 

geen jaarrekening.  De werkwijze verandert, de verantwoordelijkheid is éénduidig. 

Medewerkers krijgen meer werk.  De vraag is ook, wat komt er op ons af. De 

besprekingen omtrent de fusie hebben veel tijd gekost voor LB en de rest van het 

Bestuur. Landelijk is het een  gemiddelde van ca. 2 dagen in de week.   

 

5. Profiel Directeur bestuurder.  
U wordt verzocht advies uit te brengen op basis van dit profiel. 
Besluit: alle aanwezigen zijn akkoord met het profiel en aanstelling van de 
heer Max Lether als Directeur-Bestuurder. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter vraagt naar de sollicitatieprocedure. 
De voorzitter geeft aan dat er besloten is om niet met vrijwilligers om de tafel 
te zitten, het is niet ongebruikelijk en verstandig. Er is binnen het netwerk 
gekeken van de RvC, JK heeft in zijn eigen omgeving van de techniek ML 
benaderd. JK kent elkaar 20 jaar wel op afstand, zakelijk. De RvC heeft nog 
afgewogen om een advertentie te plaatsen.  
Een Directeur mag maar bij 1 WBV werken.  
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Mevrouw A. de Leeuw den Bouter wat de ervaring is van ML. 
ML stelt zich voor.  

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter vraagt hoe belangenverstrengeling wordt 

voorkomen met de andere werkzaamheden van een Directeur-Bestuurder. 

De VZ antwoordt dat er geen belangenverstrengeling mag plaatsvinden, dit is 

door de Autoriteit in Utrecht (Aw) gecontroleerd. 

 

De heer K. van Veen geeft aan dat de HBV dat de samenhang van het dorp 

belangrijk is. Het wordt professioneler maar ook afstandelijker. 

De HBV vraagt de waarde te behartigen van de Ammerstollenaren. 

De VZ heeft hier begrip voor, de RvC probeert dit met ML en medewerkers te 

bewaken.  

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter vraagt hoe ML beschikbaar is.  

De VZ antwoord dat ML op afroep beschikbaar is. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter vraagt hoe de tijden gecommuniceerd worden 

met de leden. 

De VZ antwoord dat dit via de medewerkers verloopt. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter vraagt of ML op kantoor is of elders. 

De VZ geeft aan dat dit beide kan, ML kan op afspraak zijn, thuis aan het werk of 

op kantoor. 

 

De heer K. van Veen geeft aan dat ML  8 à 16 uur in gezet gaat worden voor een 

topsegment salaris, hoe gaat dat in zijn werk bij een kleine WBV. 

De VZ geeft aan dat toezicht is door de commissie, door middel van een klasse 

indeling, fulltime werk staat voor € 90.000, = per jaar voor een kleine WBV. Voor 

een grote WBV geldt ca. € 160.000, =. Gelet op deeltijd percentage 16/36 x 

schaal, dit is getoetst door de accountants. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter geeft aan dat het huidige bestuur aftreedt van de  

hoofdelijke verantwoordelijkheid. Waarom durft ML dit wel en het huidige 

bestuur dit niet. 

De VZ antwoord dat het werken voor een bestuur risico’s met zich meebrengt. 

Fulltime dragen van verantwoordelijk, geen zicht hebben op alles.  

 

Mevrouw C. Timmers vraagt als de aanwezigen een negatief advies over ML 

geven, wat gebeurt er dan. 

De VZ antwoord dat dan in een volgende vergadering wordt gevraagd wat u wilt 

adviseren. Dan gaan we met zijn allen in overleg. 

De RvC heeft 6 weken de tijd om te adviseren het staat niet op het een bindend 

advies is.  
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De leden van de HBV: het voelt dat het door de “strot”’ geduwd. 

De HBV is hiervan geschrokken. 

De VZ geeft aan dat als de HBV eerder was opgestart had, dan had de HBV een 

adviesrol gehad. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter vraagt of er een proeftijd is voor ML. 

De VZ antwoord dat dit niet gebruikelijk is De RvC kan de Directeur-Bestuurder 

ontslaan. 

 

Men vraagt zich af wat de criteria is wanneer ML wel of niet functioneert. 

De VZ antwoord dat dat o.a. is bij klachten van de huurders. 

 

Mevrouw G. Gerritse vindt dat ML beoordeeld moet worden, dat is de taak van 

de RvC. 

De VZ geeft aan dat is vermeld in de criteria van de profielschets. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter stelt voor om met HBV te communiceren en na 

een half jaar het functioneren van ML te beoordelen 

De VZ antwoord dat altijd mogelijk is om een afspraak hieromtrent te maken. 

Maar dit niet geldt om dit precies na een half jaar te bespreken, dat heeft wel 

wat tijd nodig. Bij ontslag blijft ML wel medewerker, dan vervalt de functie 

bestuurder maar hij blijft voor de afgesproken termijn directeur. 

 

De VZ geeft aan bij geen bezwaar van de aanwezigen de benoeming door te 

zetten en bedankt men voor het vertrouwen. 

 

JK komt binnen om 19.56 uur. 

 

De VZ vraagt of men interesse heeft over informatie over de samenwerking met 

de andere corporaties. 

 

De HBVSBW geeft aan geen interesse in informatie inzake de samenwerking. 

 

 

6. Rondvraag. 

 

JPM geeft aan dat er gezocht wordt naar een technisch opzichter (TO) en heeft houdt 

zich aanbevolen als er gegadigden zijn voor de functie. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter heeft veel vragen omtrent de vacature technisch 

opzichter. Er zijn geen sollicitanten.  

 

De heer B. Sijl vraagt wat de profielschets is voor een TO. 
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De heer K van Veen vindt de profielschets voor een TO erg hoog en stelt voor om Arie 

van der Berg te benaderen. 

 

Mevrouw B. Pesman vraagt wie de leden van het bestuur, leden van de RvC en  de 

nieuwe Directeur bestuurder is. 

De VZ geeft nogmaals aan. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter geeft aan dat omtrent de afsluiting van de zijdeuren 

van de Amerhof niet goed gecommuniceerd is.  

De VZ geeft aan dat er een alternatief door bestuur wordt gezocht en besproken. 

 

Mevrouw A. de Leeuw den Bouter geeft aan de Zalmstraat 2 te koop staat, dit is zonde 

van de leegstand. Is het een oplossing om de woning toch verhuren voor een 

woningzoekende. 

JPM geeft aan dat er een koper zich heeft gemeld.  

 

De heer K. van Veen geeft aan dat er sommige aannemers als 20 à 30 jaar werkzaam zijn 

voor de WBV, de TO maakt gebruik van andere aannemers. 

LB geeft aan dat de oude principes gehandhaafd wordt om Ammerse aannemers of waar 

Ammersenaren werkzaam zijn primair werk aan te bieden. Arie de Bruin is met 

pensioen, er wordt nu een aannemer uit Stolwijk in gezet.  Bij aannemer De Langen 

worden er opdrachten neergelegd, uitvoering gebeurt soms niet. Dan worden er andere 

aannemers ingezet om het werk toch op tijd af te hebben. Er is inmiddels een afspraak 

gemaakt met de Langen om dit te bespreken. 

 

De heer J. Stigter heeft ML online gecheckt en vraagt wat. Wat trekt u aan om bij WBV 

Beter Wonen te werken. 

ML antwoord hier op dat hij op de leeftijd is om toe te kijken maar wel wil wel 

deelnemen.  De Laatste jaren is dit besef gekomen, kan nu meedoen aan kleine WBV. Hij 

kan veel leren als bestuurder, heeft nog nooit als bestuurder gewerkt. 

 

De VZ bedankt het bestuur, zij zijn zeer geslaagd in hun werkzaamheden en hebben veel 

werk verzet. 

  

7. Sluiting. 

Einde vergadering 20.40 uur 

 


