
 

 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurders Belang Woonmeij. 

27 juni 2019 bij rest. De Nachtegaal te Schijndel. 

 

 

 

Aanwezig namens bestuur: 

Dhr. H. Wolven, Dhr. J. Wijn, Dhr. M. Koolen,  Dhr. H. van Gaalen, Mevr. M. van Dinten, 

Dhr. I. Janssen, Mevr. A. Evegaars. Dhr. W. Pauw, mevr. J. van Heertum, Tiny Foolen en 

Paul Verhappen. 

Aanwezige leden van voormalig ZHV en HBV St. Oedenrode. 

Aanwezig namens bestuur Woonmeij: Mark Wonders en Jan de Laat. 

Aanwezig: de heer Gerrit van Vegchel adviseur tijdens de fusie. 

 

 

-1- Opening door voorzitter. 

 

De voorzitter Hans Wolven (ZHV) heet iedereen van harte welkom.  

De fusie is toch ingewikkelder geweest dan we aanvankelijk gedacht hadden. Juridisch 

moet het correct zijn. De heer Gerrit van Vegchel heeft de fusie, naar volle tevredenheid 

van beide Huurders Verenigingen, begeleid. Hans Wolven bedankt de heer van Vegchel 

voor zijn medewerking. 

 

-2- Voorstel invulling van bestuur en toestemming commissie. 

 

Het voorstel voor de invulling van het nieuwe bestuur is: 

Dhr. H. Wolven, Dhr. J. Wijn, Dhr. M. Koolen,  Mevr. M. van Dinten, Dhr. I. Janssen, 

mevr. J. van Heertum en Tiny Foolen.  

 

Commissie ter ondersteuning van het nieuwe bestuur: 

Mevr. A. Evegaars. Dhr. W. Pauw en Paul Verhappen. 

 

Deze personen worden unaniem door de ALV aangenomen. 

 

-3- Verkiezing van de voorzitter. 

 

Annet Evegaars vraag aan de ALV of ze goedkeuring kunnen geven voor het kiezen van 

Hans Wolven als voorzitter van het nieuwe bestuur.  

 

De heer Hans Wolven wordt unaniem gekozen door de ALV. 

 

-4- Kascommissie 2019. 

 

De heer Hans van Gaalen, de heer Jos van Tartwijk (beide uit Schijndel) en mevr. van 

Eerdenburg (st. Michielsgestel) zijn gekozen tot kascommissie 2019. 

 

De heer Seegers heeft vraag inzake kascommissie. HBV St. Oedenrode heeft nooit een 

kascommissie gehad. Hans Wolven legt uit dat de voormalig ZHV zelfstandig was, dus zij 

hadden begroting en een budget van Woonmeij. De nieuwe vereniging zal ook zelfstandig 

zijn en heeft dus ook een budget. Wij moeten verantwoording afleggen aan Woonmeij. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-5- Vaststellen Huishoudelijk reglement. 

 

Iedereen heeft inzage gehad in het huishoudelijk reglement. 

Vraag van Jos van Tartwijk. Wanneer een woningzoekende staat ingeschreven bij het 

portaal van Woonmeij, mag hij/zij ook lid worden van Huurders Belang Woonmeij. Het 

moet wel een serieuze woningzoekende zijn. Er is dan ook stemrecht. Dor de heer van 

Vegchel wordt dit nogmaals uitgelegd. 

 

Door de ALV is akkoord gegeven op het huishoudelijk regelement . 

Bij deze vastgesteld. 

 

 

-6- Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst . 

 

De ALV geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen 

Woningbouwvereniging Woonmeij en Huurders Belang Woonmeij. 

De heer Mark Wonders spreekt zijn waardering uit jegens de ZHV en HBV St Oedenrode. 

Hij hoopt ook in de toekomst op een goede samenwerking en overhandigd Hans Wolven 

een cadeau voor op het kantoor van Huurders Belang Woonmeij.   

 

Hans Wolven en Mark Wonders tekenen samen de samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

-7- Rondvraag. 

 

De heer Egelmeers vraag of er veel is gewijzigd in de samenwerkingsovereenkomst ten 

opzichte van de vorige overeenkomst. Hans Wolven geeft aan dat er kleine wijzigingen 

zijn. Over het algemeen geen zwaar wegende wijzigingen. 

 

Afsluiting vergadering. 

 

 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit 

voor een drankje. 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te Schijndel, 27 juni 2019. 

Huurders Belang Woonmeij. 


