
Toelichting bestuur voor ALV nov 2022 
 

1. Toekomst Bewonersvereniging Goeman? 

2. Wasserettebeheer door Miele 

3. (Her-)inrichting wasserette grote/ kleine plein 

4. Besteding financiële reserve 

 

1. Toekomst Bewoners vereniging Goeman? 

Terugblik huidig bestuur: 

De start: Het vorige bestuur (2019-2020) was onderbezet en was er niet in geslaagd een 

nieuwe bewonersvertegenwoordiger te vinden en een nieuw voltallig bestuur voor 2020-

2021. Op de ALV van feb. 2020 zijn 3 personen aangetreden (Berend, Jitse, Michiel) terwijl 

er eigenlijk minimaal 5 leden nodig zijn, maar er waren verder geen mensen die zich 

beschikbaar stelden. Jitse (penningmeester) en Berend (voorzitter) hebben eerst een 

financieel jaarverslag 2019 gemaakt, omdat het vorige bestuur hier niet in geslaagd was. Om 

dit te realiseren was het nodige overleg nodig  met de voorlaatste penningmeester, omdat de 

laatste penningmeester niet berekend was op haar taak. Al vrij snel is Luisa als 

bewonersvertegenwoordiger gaan werken en zij is in de ALV erna aangesteld. 

Bestuursactiviteiten: Het bestuur heeft zich bezig gehouden met inschrijving Kamer van 

Koophandel, bankzaken, beheer wasmachines, regelen en uitbetalen van schoonmaker 

wasserette, verkoop wasmuntjes, aankoop wasmuntjes bij Miele, geldstorten, uitleen oa 

boormachine, beschikbaar stellen Woonkamer (= overleg met gebruiker = opstellen 

gebruiksovereenkomst = borg innen en teruggeven na controle oplevering = openen en 

sluiten WK op bepaald tijdstip), organiseren bewonersenquete, overleg met Lefier en Dura 

over tal van zaken (bv hun plan om een overkapping van 4 x 7m bij de WK aan te brengen 

voor zonnepanelen, hoogte overlastvergoeding renovatie), financiele administratie en 

overleg/organisatie Kascommissie en verantwoording naar leden, opstellen van agenda’s, 

notulen en verspreiding, overleg met website beheerder, berichten naar leden over 

gebruikwoonkamer, verbod illegaal grofvuil storten, werving nieuwe bestuursleden, overleg 

met Lefier over bv grofvuilprobleem, schoonmaak algemene ruimten, onkosten gebruik 

woonkamer , idee ontwikkelen van wasserette kleine plein, overleg met Miele over 

mogelijkheid digitaal betalen en mogelijk totaalbeheer door Miele, onderzoeken alternatieven 

als Wash & Go en een reeks van kleine zaken als bv. overleg met Gemeente over kapotte 

vuilcontainers. 

Voor- en nadelen van een officiële vereniging:  

Reden van ontstaan Bewonersvereniging. De bewonersactiviteiten zijn vooral 

geformaliseerd in een officiële vereniging bij de Kamer van Koophandel, zodat er een 

rechtspersoon ontstond met een eigen bankrekening. Een bankrekening Algemene zaken: de 

bewonersvereniging kreeg via Lefier/de huur van elke bewoner een bijdrage 

bewonersactiviteiten. Juridisch kon dat niet langer en daardoor verloor de vereniging die bron 



van inkomsten. De uitbetaling van de schoonmakers van de trappenhuizen (een 

schoonmaakploeg van bewoners) kon daarmee zo niet langer doorgaan en daarom is de 

schoonmaak in handen gekomen van schoonmaakbedrijf De Wit. De rekening die ook werd 

gebruikt om de woonkamer te betalen, bestuurskosten, bewonersactiviteiten is daardoor  

leeggeraakt. De huidige bestuursleden krijgen daardoor al twee jaar niet de kleine financiele 

vergoeding die gebruikelijk was. De wasseretterekening bestaat nog wel omdat die 

geldstroom via de wasmuntenverkoop gebeurt. Hiervan wordt Luisa nog betaald. 

Waarom het huidige bestuur de vereniging wil opheffen  (en verder wil met een 

bewonerscommissie): 

Toen het bestuur onderzocht of digitaal betalen van de wasmachines mogelijk is, kwam zij 

erachter dat Miele ook het hele beheer op zich kan nemen. Omdat het beheer van de 

wasserette vrijwel de enigste reden is geworden voor het hebben van een officiele vereniging 

(nadat de schoonmaak is komen te vervallen) en er een aantal belangrijke nadelen zijn van de 

huidige constructie (zie hieronder) zijn we tot dit standpunt gekomen. 

Nadelen:  

- Bureaucratische rompslomp. Het bestuur liep geregeld aan tegen regelzaken welke 

veel tijd en energie opeisten om tal van redenen van interne en externe aard. We 

hebben het dan bijvoorbeeld over  in- en uitschrijving van (oud)bestuursleden bij de 

KvK, rekeningbevoegdheden, bankzaken. Het voeren van een officiele vereniging 

geeft veel regelwerk als houden vergaderingen met zaken als termijnen waarop iets 

gedaan moet worden, machtigingsbriefjes, stembriefjes et cetera et cetera ; 

- Financieel risico: op de wasseretterekening staat een batig saldo van 18 duizend (??? 

Jitse??) euro om tzt nieuwe wasmachines te kunnen kopen. Het risico bestaat dat er 

eens een penningmeester zich hieraan vergrijpt en wie gaat dan de moeite nemen een 

rechtzaak aan te spannen? Hoeveel last/aansprakelijkheid dragen de andere 

bestuursleden? Naast het geld op de bank hebben we ook een fysieke kas voor de 

verkoop van wasmunten, welke in de afgelopen 23 jaar 2 x is gestolen; 

- Kosten vereniging: inschrijving KvK, bankrekeningen etc. Deze komen nu ten laste 

van de wasseretterekening. 

- Er zijn geen nieuwe bestuursleden: Het bestuur heeft diverse keren getracht 

opvolging te vinden en wilde er eigenlijk feb 2021 mee stoppen, maar is er uit 

plichtsbesef nog mee door gegaan. Zonder fin. vergoeding dus. Sowieso geeft de lage 

opkomst van bewoners op de ALV’s te denken: zo laag dat de  minimale 

ledenopkomst om tot gerechtigde besluitvorming over te gaan in de regel niet gehaald 

werd, waardoor er steeds een tweede keer geregeld moest worden (rompslomp).  

-  

-   

2. Beheer wasserette door Miele: 

 

Wat biedt Miele:  

- Digitale betaling was/droogbeurten 

- Wasprijs 1,50 Droogprijs 1,-  

- Installatie en snel onderhoud machines 

 



Nadelen van verder gaan op de oude voet: 

a. De grote financiele buffer om tzt nieuwe wasmachines te vervangen is diefstal 

gevoelig; 

b. De kas met contantgeld  vormt een  diefstalrisico 

c. Als er diefstal wordt gepleegd door een bestuurslid kunnen medebestuursleden 

financieel aansprakelijk worden gesteld 

d. Er is geen nieuwe bewonersvertegenwoordiger die de wasmuntverkoop wil 

doen; 

e. Alleen vanwege de wasserette zou de vereniging officieel ingeschreven 

moeten blijven bij KvK (vroeger organiseerde en betaalde de vereniging ook 

de schoonmaak van de portieken door bewonerschoonmakers) 

 

3. (Her-) Inrichting wasserette: 

Op het kleine plein komt een wasserette in portiek 4a! De bestaande wasserette wil Lefier 

vervangen:  

- Bestaande tegels vervangen door witte tegels 

- Muurschildering gaat verloren 

- Boiler weg? NB ook als de boiler niet aanstaat, warmt het koude leidingwater uit 

de grond langzaam op naar wasseretteruimte temperatuur waardoor de 

wasmachine minder energie verbruikt om het water op wastemperatuur te 

brengen) 

- De centrifuge weg (willen wij ook) en een plateautje maken en voorzieningen 

voor eventuele extra wasmachine en droger. Alternatief idee: op deze plek een 

weggeefhoek! 

-  

-  

4. Besteding financiële reserve: 
 

A. Plan Lefier: investeren in verbouw wasserette grote plein en bouw wasserette kleine 

plein; 

B. Investeren in nieuwe wasmachines zodat de komende jaren de wasprijs minder stijgt. 

Nu: van €0,90 naar €1,50 maar dan naar €1,30? Wasmachines afschrijven in 10 jaar. 

Als Miele in deze constructie mee wil gaan. 

C. Investeren in woonkamer (grote kookpannen, plein (nieuwe algemene fietspomp, …) 

D. Anders…. 

E. Combinatie van bovenstaande opties 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Why the board must dissolve 

Low interest in participation, way overworked board members 

5. We should change board members every year, and we’re a year and a half past that 

period 

6. Besides us being active way past the ideal period, we have carried on the past two and 

a half years with one less member than intended, thus having to distribute the work of 

five people amongst four  

7. We have been looking for new members since february 2021, without any success or 

response from the residents 

Low availability of financial resources 

8. The current board members, with the exception of the representative, are doing their 

work voluntarily, without any form of monetary compensation, given that the board 

does not have a source of income anymore other than the launderette 

9. Due to this lack of income, board costs such as electricity of the community room, 

internet, and printing costs are currently being paid off with savings from years ago – 

an option that was suggested earlier on was to cover board costs with earnings from 

the launderette, but this would require a radical raise in washing and drying prices 

*insert Jitse’s calculations* 

Reduced social cohesion/neighborhood unity 

10. All of us are overworked, which has radically reduced the capacity of the board work 

we can do 

a. Due to members being overworked and lack of members, neighborhood events 

such as the Christmas dinner, summer barbecues, or the weekly opening of the 

community room have had to be cut off, sacrificing social cohesion  


