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Verslag Algemene Ledenvergadering Platform Bouwinvest d.d. 14 juni 2021, 

Gehouden in zaal Mercatu - Reeuwijk 

Aanwezig: 

Hans van der Hoeven - voorzitter Platform Bouwinvest  HH 

Albert Schutte  - (beoogd) secretaris    AS 

Gerard Rademakers - interim secretaris     GR 

Ger Nieudorp  - penningmeester     GN 

Ray de Bruijn  - notulist/webmaster    RB 

Afwezig met kennisgeving: 

    - Lex Knip      LK 

 

Cor Sul   - BWV Groenhovenpark – Gouda 

Henk Pauwels  - BWV Résidence Belgique 

Joop Sorber   - HV Prinsenhof – Centercourt – den Haag 

Allan van der Staal  - HV Rijnstaete – Valkenburg (ZH) 

Nico den Heijer  - HV Rijnstaete – Valkenburg (ZH) 

Dirk de Ridder  - Park Veurse Hout – Leidschendam 

Joris Verhoeven  - De Landtong – Rotterdam Zuid 

Hans Plessen  - HV de Haven – Zwolle 

Ron Jacobs   - HV Meerzigt – Diemen 

Martin Kleij   - HV Haya van Someren – Amstelveen 

Eduard Austermann - BC Hof van Pampus – Hoofddorp 

Piet de Reus   - BC Hof van Pampus – Hoofddorp 

Mw. S. Schuitemaker - Woonbond Amsterdam    SS 

Mw. Helma Spuls  - Bouwinvest – Amsterdam   HS 

Rob Linssen   - Bouwinvest – Amsterdam   RL 
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Afwezig met kennisgeving:  

Wisso Wissing  - HV Java – Amsterdam 

 

1. De voorzitter opent de vergadering om 12:44 uur en heet een ieder 
welkom, in het bijzonder Suzanne Schuitemaker van de Woonbond, die een 
presentatie zal geven over betaalbaar wonen alsmede mevrouw Helma 
Spuls en de heer Rob Linssen van Bouwinvest, als vertegenwoordigers van 
Bouwinvest. 
 

2. Mededelingen van de voorzitter: De voorzitter haalt aan dat hij doende 
is de Statuten van het Platform Bouwinvest te (laten) wijzigen. Hierdoor 
wordt het mogelijk dat ook niet-huurders van Bouwinvest zitting kunnen 
nemen in het bestuur. Dit om reden van het verloop door verkoop van 
complexen van Bouwinvest. 

3. Verslag ALV 2 november 2020:  Het verslag van de ALV van 2 
november 2020 was reeds aan alle partijen toegezonden en 
gecontroleerd/gewijzigd; er zijn geen opmerkingen/aanvullingen en het 
wordt derhalve hierbij vastgesteld. 

4. Kandidatuur van de heer Albert Schutte als  beoogd secretaris: De 
voorzitter introduceert de heer Albert Schutte (HV Schip 1 en 2 – Zwolle) 
als kandidaat secretaris en vraagt de leden of er iemand tegen deze 
kandidatuur is. Er zijn geen leden tegen en daarmee is de kandidatuur van 
de heer Albert Schutte door de ALV met algemene stemmen aanvaard.  

5. Financiën: De penningmeester GN heeft vóór de aanvang van deze 
vergadering de begroting en het overzicht van 2020 aan de aanwezigen ter 
hand gesteld. Hij licht toe dat er een overschot was op de financiën van 
2020. Er is toen wel een ALV gehouden met spreker.  Het batig saldo per 
1-1-21 bedroeg € 4.690,03. Bij de opgestelde begroting voor 2021 ad  
€10.320,00 behoefde dit jaar slechts € 6.500,00 aan bijdrage gevraagd te 
worden. Nico den Heijer stelt een vraag omtrent de reiskosten. Gebaseerd 
op 19 cent per kilometer komt hij op een kleine 16.000 km uit. GN legt uit 
dat de vergoeding hoger ligt omdat de 19 centen alleen voor mensen geldt 
die op de loonlijst staan van een onderneming. Voor vrijwilligers is het 
toegestaan de werkelijke autokosten te vergoeden, die zijn bepaald op € 
0,35 p. km. Eduard Austermann stelt een vraag omtrent de € 500,00 
reservering voor de oprichting van een stichting. GN legt uit dat dit niet het 
Platform betreft, echter een bijdrage geweest zou zijn voor het GPHP. Het 
Platform heeft reeds vorig jaar besloten zich uit het GPHP terug te trekken. 

6. Presentatie Woonbond (Suzanne Schuitemaker): De presentatie van 
Suzanne Schuitemaker staat integraal op onze website onder het tabblad 
“Woonbond”. Er kwamen veel vragen en opmerkingen naar voren. Door 
Suzanne werd uiteengezet dat de vrije sector erg versnipperd is en dat in 
deze sector zich veel “cowboys” bevinden maar ook goede verhuurders. 
Bouwinvest werd als “goed verhuurder” genoemd. 

 Joris Verhoeven stelt de vraag aan de orde of het nog wel zinvol is een HV 
op te richten en in stand te houden; ter toelichting geeft hij aan het niet 
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eerlijk te vinden dat hij de kar trekt van de HV in een complex van 308 
woningen waarvan er 128 geen lid zijn, terwijl die niet aangesloten 
huurders echter wel profiteren van alle inzet en bereikte resultaten en die 
niet aangesloten huurders het soms ook nog wagen om diensten van de HV 
te verlangen. RB meldt dat hij hierover vaker gehoord heeft en dat hij 
daarover destijds ook met Joris Verhoeven gesproken heeft. Op andere 
complexen is die situatie identiek. Gewoon doorgaan met leden werven. 

Naar aanleiding van deze zin “leden werven” kwam ook het onderwerp AVG 
weer naar voren: de mutatieadressen worden niet meer aan de HV’s 
gegeven (zonder naam, telefoonnummer etc.) dus is leden werven extra 
moeilijk geworden.  
Eduard Austermann klaagt dat er aan zijn klachten, die hij op de laatste 
ALV in november 2020 uitte, niets gedaan is. Het betrof o.a. het niet of 
heel laat opvolgen van reparatieverzoeken. HS twijfelt of zij deze 
ontvangen heeft. RB zegt dat deze wel degelijk gebundeld zijn en 
vervolgens met eerder (per E-mail) verzondenklachten aan BI (HS + RL) 
gestuurd zijn.  
 
GR pleit voor een samenwerkingsverband met de Woonbond omdat hij tot 
nog toe geen enkele andere instantie heeft gezien die zo veel kan doen, 
maar vooral ook ingang tot de politiek heeft. Ook hier pleit de Woonbond 
voor CPI-cijfer + maximaal 1 procent voorgoed. 
De presentatie wordt afgesloten en is door de leden als “zeer nuttig” 
ervaren. Suzanne Schuitemaker ontvangt een attentie namens het bestuur.  
 
15:00 HS en RL moeten helaas weg. Er wordt een korte pauze ingelast. 
 
15:09 de ALV wordt vervolgd. 

  7. Diversen:  De voorzitter maakt duidelijk dat hij actief op zoek gaat naar 
uitbreiding van het bestuur (jonger).  

 HV Java bereidt een procedure voor tegen BI over de uitwisseling van 
mutatiegegevens. Dit bemoeilijkt het werven van leden enorm. Het bestuur  
komt hierop bij gelegenheid nog terug 

 De communicatie met BI is en blijft nog een punt van aandacht.  

 Uitrol Klantenportaal: gebruikers inmiddels niet zeer enthousiast. 
Eindcontrole op werkzaamheden ontbreekt. Respons blijft vaak lang uit. 

 Huuraanpassingen: Voor het eerst heeft het Platform zelf een Huuradvies 
uitgebracht. Het Platform ontving daarop een obligaat antwoord dat het 
slechts ging om een aanpassing van CPI + 1%  en dit was in de visie van 
BI dus al “gematigd”. Dit was echter het wettelijk toegestane maximum.  

 GR merkt op dat hij namens 94 woningen van Jumi in Gouda een 
huuradvies heeft geschreven naar de nieuwe eigenaar: “Orange Capital”. 
Ingevolge het advies kreeg dit complex CPI + ½% !!! Het hiervoor 
genoemde huuradvies is eveneens namens het Platform aan BI verstuurd. 
Het antwoord staat onder “Huuraanpassingen”. 
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 Allan van der Staal en Nico den Heijer wensen ondersteuning van 
het Platform bij het schrijven van een jaarlijks huuradvies. Het Platform 
zette de huuradviezen op de website, echter dit jaar was er slechts één 
huuradvies ontvangen. Normaliter staan ze er allemaal op en ook  de 
antwoorden. Uit deze adviezen kan men lering trekken. RB zal de oudere 
adviezen terug zetten in de komende tijd. 

 Greenlease: Uitsluitend op “natuurlijke momenten” wordt het plaatsen 
van pv-cellen bekeken en per complex eventueel uitgevoerd. Bij gestapelde 
bouw die wat ouder is (> 15 jaar) is het uitsluitend mogelijk de terug 
levering ten goede van de verlichting voor de algemene ruimtes te laten 
vallen.  

 Levensloopbestendigheid: Tijdens het overleg met BI bleek dat ED de 
VGM verzocht heeft enkele zaken te bekijken op het complex 
Groenhovenpark in Gouda.1] galerijvloeren verhogen dit zou bouwkundig 
onmogelijk zijn. Dat terwijl een identiek gebouw van Mozaïek wonen in 
Gouda wel onder handen genomen is. 2] Levensloopbestendigheid: na 
badkamer- en toiletrenovatie bleven er geen items zoals handgrepen en 
WC-rolhouders achter. Volgens berichtgeving van de VGM aan ED zou 
iedere woning die gerenoveerd is inmiddels over een handgreep in de 
douche beschikken. Dit is pertinent niet het geval! Nergens is door VGM/BI 
een handgreep aangebracht tenzij tegen betaling van € 175,00 door 
bewoner. 

 Hans Plessen meldt dat hij zojuist een E-mail van MVGM heeft ontvangen 
waarin de klusbus aangekondigd wordt. 

 Nico den Heijer meldt dat – teneinde vaart achter reparatieverzoeken te 
zetten – hij heel vaak belt met de VGM. Het helpt! 

 Meer in de diepte zal op deze onderwerpen ingegaan worden tijdens de 
ALV in het najaar. 

   8. Reeds behandeld. 

   9. Rondvraag: Eduard Austermann vraagt of er een huismeester aangesteld 
kan worden. RB legt hem uit wat dit zou kosten op basis van bij voorbeeld 
4 uren per dag. Eduard verbleekt bij het horen van deze kosten en oppert 
om dan zelf maar huismeester te worden. Hij zal hierover navraag doen bij 
de VGM. 

 RB legt kort uit wat renovatie is en wat groot onderhoud is. Hij heeft 
destijds van de VGM gehoord dat er in woningen waar de keuken 
vervangen gaat worden slechts een aanrecht van 180cm komt te staan met 
één bovenkastje van een meter breed en ca. 45 cm hoog. Veel mensen 
zullen daarom besluiten de oude keuken te houden. Suzanne Schuitemaker 
is van mening dat dit niet zo maar mag. Qua afmetingen dient een 
identieke keuken terug geplaatst te worden; daar is de huur immers mede 
op gebaseerd. 
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  10. De voorzitter sluit de vergadering om 16:03 uur en wenst iedereen een 
goede reis naar huis. 

 


