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Notulen van de Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging “de Bevelanden” te Goes, 

gehouden op 25 oktober 2021in het restaurant van Hotel Ter Minus te Goes. 

 

Aanwezig: 

De volgende leden: v. Rumst, Joosse, v.d. Visse, Sanderse, Verbeek, de Looff, Laskiewcz, 

Paauwe, Koppejan, Slazak, Behage, Klaaijsen, Viergever, v. Zantvoort. 

Het bestuur: v.d. Guchte, Kaashoek, Wiskerke, Deusing, Viergever (penningmeester), 

Asscheman (secretaris), de Fouw (vz) 

 

Afgemeld bestuur: Hoen, Offermans, Martijn. 

Afgemelde leden: Heul, Walhout, Swager 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit wordt de eerste 

vergadering na de fusie van de beide huurdersverenigingen: Huurdersvereniging de 

Bevelanden en Huurdersvereniging Reimerswaal & Borssele. De vereniging gaat verder onder 

de naam: Huurdersvereniging “de Bevelanden”. Adres: Livingstoneweg 7 4462 GL te Goes. 

 

2 Vaststellen agenda. 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken. Geen bijzonderheden 

 

4 Vaststellen notulen ALV 14 mei 2019 

 Bld.1 pnt 3: Om alle leden te raadplegen is het makkelijker om een vereniging te blijven.          

Alle leden en huurders van Beveland Wonen hebben bericht gekregen om gratis lid te worden 

of te blijven. Volgende week zal er nog een ledenwerfactie via de Bode plaatsvinden. 

Het verslag wordt verder vastgesteld, met dank aan de notulist. 

 

5 Jaarverslag 2020 

Er wordt opgemerkt dat het laatste jaar veel klachten van zowel huurders als 

Bewonerscommissies bij het bestuur binnenkomen over o.a. woongenot en drugsoverlast. 

Dit wordt weer besproken met de locatie manager Beveland Wonen, regiobeheerder en de 

huurder. 

 

6 Financieel jaarverslag 2020 

De penningmeester geeft uitleg over de begroting 2020, 2021 en de herziene begroting 

2021en de conceptbegroting 2022 

Ze merkt het volgende op: 

-  het antwoordnummer zal eind dit jaar vervallen  

- Vanaf 2021 zal de nieuwsbrief + huurwijzer 4x per jaar uitgegeven worden om te proberen 

bete contact met de achterban, u dus, te hebben 

- de conceptbegroting 2022 is inmiddels wederom aangepast en ligt nu bij Beveland Wonen. 

 

6a Kascontrolecommissie 
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Dhr, van de Visse leest de brief van mevr. Swager voor, die beiden de kascontrole hebben 

uitgevoerd en hun advies aan de vergadering is om decharge te verlenen aan de 

penningmeester. De vergadering besluit dit te verlenen en dankt de penningmeester voor de 

duidelijke overzichten. 

 

7 Vaststellen bestuur 

Er zijn nu in totaal 10 bestuursleden, die in 2021 bij onze huurdersvereniging staan 

ingeschreven. Vanaf het jaar 2022 zullen per jaar 3 à 4 bestuursleden volgens schema 

aftreden en zijn dan wel/niet herkiesbaar. De voorzitter zal altijd op de algemene 

ledenvergadering gekozen worden, dit is niet noodzakelijk voor de overige bestuursleden. 

 

8 Bestuursaangelegenheden: g.b. 

 

9 Rondvraag 

Dhr. V.d. Visse:  

a In het verleden is bij de fusie RWS en R&B wonen een juriste geweest die een stichting+ 

voor BC’s zou oprichten, is daar iets van terecht gekomen? 

Antw. Tot heden niet, Bev.Wo manager weet hier niets van. 

b Er waren voor de BC van de 3 Torenflats veel klachten gericht naar de corporatie. Mailtjes 

worden niet gelezen, laat staan dat ze beantwoord zijn en actie ter verbeteren van, gebeurde 

ook niet. Door deze onwerkbare situatie is deze BC gestopt met zijn activiteiten. Hierover is 

een gesprek geweest met de regiobeheerder, maar ook dit leverde niets positiefs op. 

Er wordt gesuggereerd om af en toe de publiciteit bij onvrede op te zoeken. Ook is er een 

opmerking of Bev.Wo. niet te groot is geworden en daardoor “steken” laat vallen. 

De voorzitter belooft morgen contact te zoeken met de directeur, dhr. Bevers, om dit 

probleem te bespreken en dat er weer vergaderingen met alle BC’s gehouden moeten 

worden, minimaal 2x per jaar         ACTIE: VOORZITTER 

 

Dhr. Joosse 

a Heeft de huurdersvereniging ook invloed op het toewijzingsbeleid? Dit zou een 

ouderencomplex zijn, maar dit blijkt niet haalbaar. Is moeilijk te verhuren aan ouderen en 

wordt nu ook aan jongeren verhuurd. 

 Antw. Nee, iedereen mag reageren op een woning welke te huur staat bij Zuid-West wonen 

b In het complex te Hansweert aan de Boomdijk is er één grote berging door alle bewoners 

te gebruiken. Werkt niet goed en werkt ook diefstal in de hand. Het is niet bekend waar de 

berging aan moet voldoen voor dit appartement 

c kunstof 

Appartementen mogen wat hem betreft gesloopt worden. 

 

Mevr. Van Zandvoort woont in hetzelfde gebouw en beaamt deze klachten. Heeft contact 

gehad met de regiobeheerder, maar je komt er niet verder mee. Afspreken worden niet 

gedocumenteerd en er komt geen antwoord. 

 

Dhr. Rumste 

a Klaagt ook over overlast, o.a. de tuinen. 
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Antw. Plan van aanpak voor onderhoud tuinen staat in het jaarplan van Bev.Wo. wat 

binnenkort met de HV verder wordt besproken. 

b In Moerzicht, waar meneer woont, wordt nog op gas gekookt en dat in een 

seniorencomplex. Hij vindt dit levensgevaarlijk, zeker voor een bepaalde categorie 

bewoners. Aangezien dit een ouder complex is, waren de eisen hierover toen nog anders. 

Advies: mogelijk een blusdeken aanschaffen? 

 

Dhr. Deusing 

Er is veel werk verzet door het bestuur om de fusie te doen slagen. Er is nog veel werk te 

doen, maar alles kan nooit in 1 jaar opgelost worden. Is een proces van jaren. 

 

Mevr. Klaaijsen vraagt wie er regiobeheerder is in Goes-oost. Dit is momenteel Anouk. 

Telefoon nummer volgt na de vergadering. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en 

aanwezigheid. 

 

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging “de 

Bevelanden” te Goes, gehouden op                  2022  

 

 

 

 

Voorzitter:      Secretaris 

 

 

 

 

 

 

S. de Fouw      H. Asscheman 

 

 

 

 

 


