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Verslag Algemene Ledenvergadering 2013. 

gehouden op 1 juli 2013 bij Grandpa’s Bistro 

 
 
 
Aanwezig: Voorzitter Dette Glashouwer, Penningmeester Egon Hogenboom, 40  leden, 1 externe spreker. 
 

 
 
 
1 opening 

Voorzitter Dette opent en neemt de agenda door.  
Op de vorige ALV heeft Bouwinvest verteld welke energiebesparende maatregelen wel en niet konden 
doorgevoerd, nu hebben we Anne Stijkel uitgenodigd om ons te inspireren over wat we zelf op dit gebied zouden 
kunnen doen. 
De notulen van de ALV 2012 op 16 april 2012 roepen geen opmerkingen op en worden vastgesteld. 
 
2. finance 

De jaarrekening 2012 en begroting 2013 worden gepresenteerd en goedgekeurd.  
Er zijn vragen over de stijging van de contributie van de Woonbond ( # woningen als contributiegrondslag was in 
eerdere jaren abusievelijk te laag) en de noodzaak van het lidmaatschap van de Woonbond (kennis en 
ondersteuning, zoals recentelijk bij Groot Onderhoud). 
 
3. activiteiten afgelopen jaar en gerelateerde opmerkingen 

 

overleg met Jacobus Recourt 
ca tweemaal per jaar; ter sprake komen oa:  
- afrekening servicekosten 
- opmerkingen / klachten van huurders 
- duurzaamheid: verminderen verlichting en zelf opwekken stroom 
- groot onderhoud 
 
Lampenactie 
Het bestuur heeft 4 jaar geleden de vraag om minder energieverbruik en verlichting in de gemeenschappelijke 
ruimten bij JR aan de orde gesteld. In afwachting van een definitieve oplossing hebben we in sep/okt 2012 samen 
met JR op veel plaatsen armaturen van lichtbronnen ontdaan. We zijn het er over eens dat dit geen optimale 
oplossing is. Ondertussen heeft Bouwinvest plannen voor een definitieve oplossing. 
 
Duurzaamheid 
We blijven zoeken naar mogelijkheden tot verduurzaming. Daarvoor is ook de Commissie Duurzaamheid 
opgezet. We missen vooralsnog menskracht om concrete plannen te ontwikkelen. 
 
Groot Onderhoud 
Bouwinvest is aan de Sumatrakade in feb 2012 begonnen met Groot Onderhoud: nieuwe keukens, badkamers, 
toiletten. Uit reacties van bewoners bleek dat daarover onvoldoende werd gecommuniceerd. Daarom heeft de 
Huurdersvereniging in mrt 2013 een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners die het op korte termijn 
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zouden meemaken. Daarbij hebben de Woonbond en uitvoerder BBA toelichtingen gegeven. De daar vergaarde 
opmerkingen zijn besproken met Bouwinvest. Dat heeft geresulteerd in een brief aan de betreffende bewoners en 
de belofte van betere communicatie bij de volgende fasen van Groot Onderhoud. 
De aanwezigen spreken de wens uit voor een soortgelijke bijeenkomst in sep 2013, als de rest van de 
Sumatrakade aan de beurt komt. 
 
Huurverhoging 2013 
In mrt 2013 is via onze website een inventarisatie van meningen gemaakt over de komende huuraanpassing. Een 
samenvatting daarvan is aan Bouwinvest voorgelegd. Gelet op hun antwoord en de toegepaste verhoging van (in 
de meeste gevallen)  6,5% heeft deze actie weinig invloed gehad. Het bestuur heeft de indruk dat individuele 
huurders noch een huurdersvereniging gehoor vinden bij of invloed hebben op het beleid van Bouwinvest op dit 
punt. Wij willen onze kaarten zetten op het onlangs opgerichte Platform Bouwinvest Huurdersverenigingen, dat 
over beleidszaken met Bouwinvest overlegt, ingevolge de Wet Overleg Huurders Verhuurder WOHV 
(‘overlegwet’). In dit platform zijn nu 17 huurdersverenigingen vertegenwoordigd. Namens JRJava is Egon 
Hogenboom voorzitter van het bestuur van dit platform. 
 
overname Jacobus Recourt door MVGM. 
De recente overname van de beheersactiviteiten van Jacobus Recourt kan gevolgen hebben voor het kantoor aan 
de Sumatrakade. De aanwezigen zouden verdwijnen van dit kantoor als centraal aanspreekpunt met goede 
persoonlijke contacten zeer betreuren. 
 
55+ woningen 
Er zijn opmerkingen over het toewijzingsbeleid van de 55+ woningen, er wonen hier nu ook veel 55- ers. wordt 
ter sprake gebracht in het overleg met JR. De kosten van hun gemeenschappelijke ruimten vinden deze stempels 
terug in hun maandelijkse serviekosten. 
 
Verstoppingen 
Er zijn op meerdere plaatsen problemen met verstopte afvoeren. Vaak moet de bewoner opdraaien voor de 
kosten van een professionele onstoppingsdienst, als eigen pogingen geen resultaat hebben. Het vermoeden is dat 
recidiverende verstoppingen het gevolg kunnen zijn van onjuist aangelegde (in het beton gestorte) afvoeren, 
hetgeen lastig te constateren is. We zullen op onze website een mogelijkheid inrichten om deze verstoppingen te 
inventariseren. Vervolgens kunnen de resultaten aan JR voorgelegd worden. 
 
4. nieuwe bestuursleden 

Voorgesteld worden de volgende kandidaat-bestuursleden: 
- Irma Enklaar (functioneerde al als interim-secretaris) 
- Yvette Osinga 
- Ria Tamis meldt zich ter plaatse als kandidaat bestuurslid aan. 
De kandidaten stellen zich kort voor (Irma bij afwezigheid, door haar partner Olaf Hirsch). Zij worden bij 
acclamatie verkozen. 
Dette kondigt aan door tijdgebrek haar voorzitterschap neer te moeten leggen, zodra een nieuwe voorzitter 
beschikbaar is. Egon wil begin 2014, na 5 jaar, zijn functie overdragen aan een opvolger. Belangstellenden voor 
een bestuursfunctie zijn meer dan welkom. 
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5. lezing Anne Stijkel 

Thema is de initiatieven die bewoners (huurders, VVE’n) kunnen ontplooien om zelf duurzame energie op te 
wekken. Er zijn talrijke voorbeelden in NL, ook in Amsterdam-Z (‘wij krijgen kippen’). 
- Huurders kunnen een coöperatie vormen en bijv. zonnepanelen laten instaleren. Voor een positief rendement 

is al een klein aantal huurders voldoende. Eigenaar moet hiermee in principe mee akkoord gaan. Er zijn 
meerdere constructies mogelijk. Voorbeeld: opgewekte stroom wordt via een huurder aan het net 
toegevoegd. De winst wordt door allen gedeeld. Door achter de meter aan te sluiten kun je voor eigen 
behoefte stroom opwekken zonder belasting te betalen.  

- Ook buiten het gebied van  duurzame energie zijn initiatieven mogelijk: Gebruikers kunnen producenten 
door voorfinanciering ondersteunen om hun bedrijf te vergroenen; genoemd wordt Grandpa’s Bistro als 
mogelijk object. 

 
6. comunity cafe 

Aansluitend op de lezing van Anne Stijkel onderzoeken we de waarde van duurzaamheid en sociale cohesie voor 
ons op het Java-eiland en welke rol wij daarbij willen spelen.  
Yvette Osinga organiseert dit groepsgewijs. 
De groepen presenteren hun resultaten. Daarbij wordt o.a. duidelijk: 
- Sociale cohesie wordt door de meesten als heel waardevol ervaren. Er wordt het voorstel gemaakt om een 

keer per maand vrijblijvend aan te schuiven bij Grandpa’s. 
- Ook duurzaamheid wordt door de meesten belangrijk genoemd. De bereidheid om te handelen verschilt. 

Veel huurders vinden het lastig om zelf het initiatief te nemen. Er is wel bereidheid om bij een lopend (en het 
liefst beproefd) initiatief aan te haken. Anderen willen wel het initiatief nemen en meer informatie inwinnen.  

- Het lijkt de moeite waard om in sep 2013 een volgende bijeenkomst over deze onderwerpen te houden. 
 
7. De ALV wordt afgesloten met een borrel. 

 
 
 
Amsterdam, juli 2013. 
Olaf Hirsch / Egon Hogenboom. 
 


