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Concept notulen van de bijzondere Algemene Ledenvergadering 2018
HBVA G&V van 6 maart 2018 gehouden te Bussum, J. Israëlslaan 121A.
Aanwezig:
Peter Kuyper (vice voorzitter, 2e secretaris)
Kees Meijer (penningmeester)
Johan Toes (2e penningmeester)
Janny van Tilburg (adviseur)
Alsmede het aantal aanwezigen zoals de getekende presentielijst aangeeft.
Afwezig:
Afwezig M.K. Arnold Postmus (voorzitter)
Afwezig Z.K. Ad Bakker
Alsmede het aantal afwezigen volgens de afwezigheidslijst.
Verslag: De Facto – Marion Wijngaard
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Bestuurszaken
a) Opzegging bestuurslidmaatschap de heer A.L.J. Postmus
b) Voorstel tot stemming ontslag van bestuurslid de heer A.G. Bakker

3. Rondvraag en sluiting
1. Opening en mededelingen
De vice voorzitter, de heer P.J.T. Kuyper, opent de vergadering en stelt
zichzelf voor. Er staan slechts twee punten op de agenda. Eén ter
toelichting, punt 2a, waarom de heer A.L.J. Postmus zijn taak als
voorzitter heeft neergelegd en één punt ter stemming, punt 2b, voorstel
tot stemming ontslag van bestuurslid de heer A.G. Bakker.
2. Bestuurszaken
a) Opzegging bestuurslidmaatschap de heer A.L.J. Postmus

Het feit dat deze vergadering wordt voorgezeten door een vice voorzitter
betekent dat er geen voorzitter is. Dit was de heer A.L.J. Postmus die zijn
functie als voorzitter en het bestuurslidmaatschap van de HBVA G&V per
31 augustus 2017 heeft opgezegd.
De werkzaamheden die vallen onder verantwoordelijkheid van een
bestuurslid zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Aanvankelijk waren
er maandelijks twee bestuursvergaderingen, om de 6 weken een
regionaal huurdersoverleg, per 2 maanden een overleg met de
Woonbond en om de 6 weken een overleg met de Alliantie Gooi en
Vechtstreek (AGV).
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Ruim 2 jaar geleden zijn er door de Woningwet veel taken bijgekomen en
dan valt met name te denken aan de prestatieafspraken. Voor het Gooi
komt er nog een extra belasting bij omdat het Gooi te maken heeft met
verschillende gemeentes, zoals Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes,
Huizen etc., waar dan ook allemaal prestatieafspraken voor opgesteld
moeten worden. Deze taken heeft een enorme werkdruk gecreëerd voor
de bestuursleden.
Daarnaast is er vanuit de Alliantie een vernieuwingsproces gestart met
als doel de vorming van uniforme huurdersorganisaties waardoor er een
betere samenwerking zou ontstaan en er efficiënter gewerkt zou kunnen
worden. Dit proces heeft ruim 2 jaar in beslag genomen. Dit hele proces
heeft voor veel irritatie gezorgd. Dit heeft ertoe geleid dat 3 van de 4
lokale huurdersorganisaties, vallend onder de Alliantie, te weten HBVA
Almere, HBVA Amersfoort en HBVA G&V in de ALV van HBVA van 31 mei
2017 samen een motie hebben ingediend om het bestuur van de centrale
huurdersorganisatie (HBVA) te schorsen op basis van onvoldoende
draagvlak voor samenwerking op het bestuurlijk en financieel vlak. De
HBVA Amsterdam heeft geen deel uitgemaakt van dit proces. Het gehele
proces (inclusief nog 2 andere moties) is middels uitspraak van de
voorzieningenrechter afgewezen op basis van het feit dat er onvoldoende
hoor en wederhoor geweest zou zijn. Uiteindelijk was dit de ‘bekende
druppel’ waarom de heer A.L.J. Postmus per direct zijn functie heeft
neergelegd en geen bemoeienis meer wilde hebben met de HBVA G&V. In
de reeds eerder geplande ALV van 12 december 2017 zou deze kwestie
besproken worden, maar deze ALV heeft vanwege slechte
weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden.
De heer A.L.J. Postmus had overigens aangegeven niet meer op een ALV
aanwezig te zullen zijn.
Vervolgens is naar aanleiding van de rechtelijke uitspraak door de
Alliantie een akkoord en opdracht gegeven voor een onderzoek onder
leiding van de heren Marcel Boogerts (Bureau BMC) en Rodney Weterings
(bureau Fraey) met als doel een objectieve schets van de ontstane
situatie te geven en op basis daarvan oplossingsrichtingen voor te
stellen.
Aankomende donderdag 8 maart a.s. is er een informatiebijeenkomst
georganiseerd om de eerste bevindingen te ventileren.
Tot zover de toelichting op het aftreden van de heer A.L.J. Postmus.
Als aanvulling meldt de heer P.J.T. Kuyper dat de heer K. Meijer en
mevrouw J. van Tilburg hun functie tijdens de ALV van 17 april a.s. ook
zullen neerleggen, vanwege het feit dat hun termijn eindigt en zij niet
herkiesbaar zijn.
Bij deze dan ook een oproep tot het aanmelden van nieuwe
bestuursleden.
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b) Voorstel tot stemming ontslag van bestuurslid de heer A.G. Bakker

De heer P.J.T. Kuyper zet zijn toelichting voort aangaande de heer A.G.
Bakker. Ruim 2 jaar geleden is er een oproep gedaan voor nieuwe leden,
ruim 1500 brieven zijn toen verzonden en slecht 5 reacties ontvangen.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 1 nieuw bestuurslid, zijnde de heer
A.G. Bakker. De heer A.G. Bakker heeft zich gemanifesteerd als een
betrokken bestuurslid en was op de hoogte van de huur- en koopwoning
materie. Hij was tevens op het gebied van ICT goed onderlegd en heeft
de automatisering binnen het HBVA G&V kantoor begeleid.
De heer A.G. Bakker heeft juist in het kader van het ICT project eind
januari 2017 een verzoek gedaan binnen het bestuur voor een voorschot
van € 2.000,= omdat hij via zijn ICT contacten in Amerika goedkoper de
benodigdheden zou kunnen aanschaffen. Deze aankopen zouden middels
zijn Credit Card betaald worden en had daarom een voorschot nodig.
Met een dergelijke situatie was het bestuur niet bekend, echter kwamen
de argumenten aannemelijk over en is uiteindelijk het bestuur akkoord
gegaan met zijn verzoek. Wel met het uitdrukkelijke verzoek alle
uitgaven met bonnen, facturen e.d. te verantwoorden. Kort daarna kwam
eind april 2017 een tweede voorschot verzoek van dit maal € 3.500,=.
De heer K. Meijer was op dat moment op vakantie en de tweede
penningmeester, de heer J. Toes, heeft toen een tweede voorschot
overgemaakt naar de heer A.G. Bakker. Ook nu weer onder voorwaarde
de aanschaf te verantwoorden met bonnen, facturen e.d..
Daarnaast was het plan opgevat om samen met de HBVA
presentatieschermen voor het kantoor aan te schaffen. Echter de situatie
met de HBVA was dermate slecht dat zij het pand hebben verlaten en de
HBVA G&V de investering alleen moest dragen. De heer A.G. Bakker en
de heer J. Toes zouden inventariseren naar schermen, daar er een
bestuursbesluit lag waarin een investeringsbedrag van € 2.000,= was
afgesproken.
Vervolgens bleek dat de HBVA G&V op een geven moment een
herinnering voor een factuur van € 12.000,= voor 2 schermen was
toegestuurd. Bij navraag bleek dat er een getekende opdrachtbevestiging
bestond, deze was getekend door de heer A.G. Bakker. Deze
opdrachtbevestiging was in eerste instantie gericht aan de heer J. Toes.
Echter heeft de heer J. Toes deze opdrachtbevestiging nimmer gezien. De
schermen bleken dus vele malen duurder te zijn dan de vooraf
afgesproken € 2.000,=. De HBVA G&V heeft uiteindelijk betaald op basis
van de herinnering en de later opgestuurde de facturen. Er was geen
andere optie, er was immers een getekende opdrachtbevestiging en
inmiddels hingen de schermen al.
Gedurende de gehele periode is de heer A.G. Bakker vele malen verzocht
om de voorschotten te verantwoorden. Dit is telkens uitgesteld door de
heer A.G. Bakker en tot op heden is nog geen bonnetje overlegd.
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Het huidige ICT bedrijf heeft gecalculeerd dat er voor ongeveer
€ 4.500,= uitgegeven moet zijn. Daarnaast bleken er ook nog een aantal
abonnementen te zijn afgesloten voor domeinnamen en mailadressen
waar de HBVA G&V niet van op de hoogte was gesteld, maar waarvoor
wel facturen werden gestuurd. Deze abonnementen zijn inmiddels
allemaal opgezegd. De heer A.G. Bakker had ook het domein info.hbva.nl
aangemaakt, wat overgedragen zou worden aan de HBVA, echter ook dit
heeft de heer A.G. Bakker nog steeds niet overgedragen. De HBVA heeft
inmiddels juridische stappen ondernomen om in het bezit te komen van
deze domeinnaam.
Reacties vanuit de zaal:
Mevrouw R. Bakker, vertegenwoordigd zoals zij aangeeft, haar man
vanavond en zou graag het woord willen om een en ander toe te lichten
aan de hand van de brief van de heer A.G. Bakker van 6 november 2017
gericht aan het bestuur en welke als onderliggend stuk is meegestuurd
met de uitnodiging voor deze bijzondere ALV.
Mevrouw R. Bakker krijgt het woord.
*Zij geeft aan dat er in de brief tweemaal tekst is zwart gemaakt. Hier
staat gemeld dat hij ondanks zijn ziekte veel inspanning en werk verzet
heeft. Vanavond is hij vanwege zijn ziekte ook niet aanwezig (vanwege
privacy redenen waren deze teksten zwart gemaakt).
*Aangaande de kasopname van € 1.000,= voor postzegels, dit was het
idee van de heer J. Toes. Toen bleek dat het niet nodig was is het geld
ook direct weer teruggestort. Deze handeling staat los van alle andere
beschuldigingen, aldus mevr. R. Bakker.
*De opdrachtbevestiging van de schermen heeft haar man getekend
omdat hem dat gevraagd werd. De opdracht moest immers verstuurd
worden anders konden de schermen niet geleverd worden.
Hij heeft gedacht dat de heer J. Toes deze opdracht had aangevraagd
omdat de naam van de heer J. Toes op de opdracht vermeld stond.
De heer P.J.T. Kuyper geeft aan dat de heer A.G. Bakker heel goed wist
dat hij geen mandaat had om een uitgave van € 12.000,= te doen. De
heer A.G. Bakker had nooit de opdracht mogen tekenen.
Daarnaast geeft de heer P.J.T. Kuyper aan dat de bonnetjes ter
verantwoording van de voorschotten nooit gegeven zijn en uiteindelijk
krijgt de HBVA G&V van de heer A.G. Bakker te horen dat op advies van
zijn adviseur zij niet eerder bonnetjes afgeven voordat er een excuus
aangeboden wordt voor de zogenaamde beschuldigingen.
De heer P.J.T. Kuyper benadrukt nog eens dat er duidelijk twee zaken
zijn, te weten het overhandigen van de bonnen ter verantwoording van
de voorschotten en de aanschaf van de schermen samen met de
aanschaf van de laptop voor de heer J. Toes. Deze zaken moeten niet
verward worden. Er was reeds een laptop via de HBVA besteld, echter
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vanwege de lange levertijd, heeft de heer A.G. Bakker er zelf op kosten
van de HBVA G&V één aangeschaft.
Ook nu geldt weer: De verantwoording van de aanschaf van deze laptop
had direct moeten plaatsvinden. Voor uitgaven die het bestuur wil doen,
wordt er altijd in overleg tijdens een bestuursvergadering besloten of de
uitgave gedaan zal worden en voor welk bedrag.
Vervolgens wordt er dan aan de hand van dit bestuursbesluit gehandeld.
In dit geval had de heer A.G. Bakker voor de twee presentatieschermen
zelf een kostenraming gemaakt van € 2.000,=. Op basis hiervan is een
bestuursbesluit genomen en is men akkoord gegaan met deze
investering. De heer K. Meijer voelt zich bijzonder verantwoordelijk voor
deze kwestie en betreurt het enorm dat er op basis van vertrouwen is
gehandeld. Na ruim een jaar na aanschaf van alle apparatuur zijn er door
de heer A.G. Bakker nog steeds geen bonnen ingediend.
Als laatste vraagt mevrouw R. Bakker naar de vrijwilligersvergoeding
waar een bestuurslid recht op heeft zolang deze bestuurslid is.
De heer P. J.T. Kuyper ligt toe dat de betaling is opgeschort vanwege het
feit dat de heer A.G. Bakker sinds juli 2017 geen vergadering meer heeft
bijgewoond en ook niet meer actief is geweest voor de HBVA G&V.
Het gaat om de vergoeding over het 4e kwartaal 2017 en het 1e kwartaal
2018 tot en met deze ALV.
Vanuit de zaal worden de volgende opmerkingen gemaakt:
• Al direct na de aanschaf dient er verantwoording afgelegd te worden.
Er is totaal onbegrip waarom dit ook niet gedaan is. Mevr. R. Bakker
geeft hier geen commentaar op anders dan dat er alleen na gemaakte
excuses voor de beschuldigingen deze overhandigd worden. Echter de
beschuldigingen zijn juist ontstaan door het niet verantwoorden van
de ontvangen voorschotten.
• Het geven van een voorschot is wat onhandig geweest, maar wel
begrijpelijk. Wanneer er geen bonnetjes verantwoord worden is dit
echt een aantoonbare fout.
• Door meerdere aanwezige leden wordt verzocht de bonnen alsnog af
te geven.
Mevrouw R. Bakker wordt bedankt voor haar bijdrage en er wordt tot
stemming overgegaan.
Voorafgaand aan de vergadering heeft er controle plaatsgevonden op een
geldend lidmaatschap en hebben alleen deze leden een anoniem
stembiljet uitgereikt gekregen. Er zijn 21 stembiljetten uitgereikt.
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De stembiljetten worden na te zijn ingevuld door de leden verzameld en
gecontroleerd door de heer K. Meijer, mevrouw J. van Tilburg en de heer
J. Jongerden.
Uitslag:
4 stemmen tegen het ontslag van de heer A.G. Bakker,
1 onthouding en
16 stemmen voor het ontslag van de heer A.G. Bakker.
Dit is meer dan 2/3 van het aantal geldige uitgebrachte stemmen en
daarmee is het ontslag van de heer A.G. Bakker vastgesteld.
Peter meldt als aanvulling dat de HBVA G&V al in een heel vroeg stadium
de AGV geïnformeerd heeft over deze procedure en zij staan volkomen
achter de stappen van de HBVA G&V. Daarnaast heeft de HBVA G&V ook
advies ingewonnen van een jurist van de Woonbond om een juiste
procedure te volgen.
3. Rondvraag en sluiting
De heer K. Meijer brengt het volgende ter sprake. Het bestuur zal zich nu
verder beraden, samen met de juridisch adviseur van de Woonbond,
welke stappen er nog verder genomen moeten worden.
Daarnaast wil hij graag de ALV voorleggen wat hun standpunt is ten
aanzien van het uitbetalen van de vrijwilligers vergoeding. De onkosten
vergoeding vanaf het 4e kwartaal 2017 is opgeschort in afwachting van
het besluit van deze avond. De heer A.G. Bakker heeft hier ook een brief
over gestuurd welke bij aanvang van deze vergadering is uitgedeeld.
De heer K. Meijer vraagt de ALV om goedkeuring voor het besluit van het
bestuur deze vergoeding vanaf het 4e kwartaal 2017 niet meer uit te
betalen aan de heer A.G. Bakker.
Reacties vanuit de zaal:
De opmerking wordt gemaakt dat de heer A.G. Bakker recht heeft op een
vergoeding zolang hij bestuurslid is.
De heer K. Meijer geeft aan dat een bestuurslid zich dan ook moet
gedragen als bestuurslid en zijn taken naar behoren dient uit te voeren
en dat is niet het geval geweest.
In de statuten staat dat er een inspanningsverplichting van een
bestuurslid vereist wordt voor het uitvoeren van zijn taken voor het
verkrijgen van de onkostenvergoeding.

6

HBVA Gooi en Vechtstreek
Jozef Israëlslaan 121 A
1401 CX BUSSUM
Tel: 035-642 0554
info@hbvagv.nl
www.hv-atrium.nl
IBAN: NL92 ABNA 0542 9065 46
BIC: ABNANL2A

Besloten wordt door middel van handopsteking tot stemming over te
gaan.
“Wie is er vóór het uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding aan de heer
A.G. Bakker tot einde datum bestuurslid, dan wel ontslagdatum”.

Resultaat stemming:
Met een volstrekte meerderheid (meer dan de helft) is besloten de
onkostenvergoeding aan de heer A.G. Bakker uit te betalen tot en met de
dag van ontslag, zijnde 6 maart 2018.
Geen vragen meer aan de orde zijnde, bedankt de heer P.J.T. Kuyper een
ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:30 uur.
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