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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 8 juni 2020

Aanwezig:
V. van Luit directeur-bestuurder

T. van Craaikamp voorzitter
K. Westhoff vice-voorzitter
M. den Ouden lid
H. Remmelzwaan lid

M. Piekhaar externe notulist

1. Opening
De voorzitter (de heer Teo van Craaikamp) opent de algemene ledenvergadering (ALV) om
19.30 uur en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.

Vanwege de Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande restricties is het niet mogelijk om
een fysieke bijeenkomst te houden. Woningcorporaties zijn echter bij de wet verplicht om
jaarlijks voor 1 juli hun jaarrekening in te dienen bij de Autoriteit woningcorporaties. Omdat
de Woningbouwvereniging Reeuwijk (WBVR) een vereniging is moet ook de ALV het
jaarverslag respectievelijk de jaarrekening goedkeuren.
Op 8 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een noodwet die het mogelijk maakt om
tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten te nemen (bijlage 1). Om van
deze noodwet gebruik te maken dienen de leden, uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de
vergadering, in de gelegenheid te worden gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te
stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
De WBVR heeft door middel van een advertentie in het huis-aan-huisblad ‘Kijk op
Bodegraven-Reeuwijk’ de leden van de digitale ledenvergadering op de hoogte gesteld.
Daarnaast is op de website van de WBVR een aankondiging geplaatst (bijlage 2).

2. Goedkeuring jaarverslag / jaarrekening
De directeur/bestuurder geeft aan dat één huurder zich had aangemeld om via Teams aan
de digitale vergadering deel te nemen. In tweede instantie heeft deze huurder zijn vragen
telefonisch gesteld en zijn deze ook telefonisch door de directeur/bestuurder beantwoord.
Deze huurder heeft telefonisch de jaarrekening goedgekeurd. Twee leden van de
huurdersvereniging hebben op persoonlijke titel de jaarrekening doorgenomen en hebben
mondeling aangegeven de jaarrekening goed te keuren. Er zijn via de website verder geen
vragen of opmerkingen op de jaarstukken gekomen. De jaarrekening en jaarverslag zijn
hiermee door de ALV goedgekeurd.

3. Rondvraag en sluiting
Er waren geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de digitale vergadering om
19.35 uur.


