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Notulen Jaarvergadering HAR 
 
Datum:   10/04/2018 
Tijd:   20:00 uur 
Locatie:  Sint Joseph Almelo 
Aanwezig:  Claudia Beumer, Harm Nieboer, Joop Arends, Jan Willem 

Bulters, Mary Weber-Kleyn, Addie Krijnen en Juan Roig 
Ribas, Ineke van der Kolk-Zoet, BC’s, huurders en 
belangstellenden 

Afwezig:  Kim Scholten 
Verslaglegging: Dhr. J. Ooink op den Dijk 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het 
bijzonder wordt welkom geheten de nieuwe directeur Mw. Claudia 
Beumer. Ook worden de leden van de RvC en de gasten van SHBW Beter 
Wonen welkom geheten. 
 

2. Vaststelling agenda 
De voorzitter vraagt of er vanuit de zaal nog aanvullende agendapunten 
zijn.  
Er zijn geen aanvullende agendapunten. De agenda wordt akkoord 
bevonden. 
 

3. Mededelingen 
De bewonerscommissie Mercurius heeft, wegens omstandigheden, 
afgezegd. 
 

4. Voorstellen nieuwe directeur Claudia Beumer 
Claudia stelt zich voor en heet ons allen welkom. Ze vertelt over haar 
achtergrond en haar werkverleden. Harm Nieboer voegt nog een woord 
toe en geeft aan dat de HAR erg blij is met de aanstelling van Claudia 
Beumer. We kijken uit naar een goede samenwerking. Het is belangrijk 
dat, na de stilstand, de participatie weer goed op gang komt. Claudia wil 
ook graag de BC’s bezoeken en goed de tijd nemen om te inventariseren 
wat er binnen de BC’s speelt. 
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5. Verslag vorige vergadering 11 april 2017 
• Pagina 2 vraag betreffende het houden van honden Titus 

Brandsmahof het woordje niet moet eruit. 
• Vraag over cursussen voor BC’s ook aanbiedingen in de toekomst 

neerleggen bij de BC’s. Harm Nieboer stelt dat er ook cursussen 
intern gegeven kunnen worden bij STJA. Er is een groot aanbod 
wordt vervolgd. 

• Marlijnstate waar het goed gaat zijn er ook BC’s waar het niet 
goed gaat, de Marlijnstate is een goed voorbeeld kritisch maar wel 
opbouwend. 

• Vraag over sociale media hoe gaat het hiermee? Antwoord 
communicatie wordt uitgezet op de nieuwe website van de HAR. 

• De penningmeester geeft te kennen wie belangstelling heeft kan 
bij hem komen kijken. Harm Nieboer geeft een bredere uitleg 
hierover en geeft aan dat de HAR hier in de vorige vergadering ook 
uitleg over heeft gegeven. Een huurder geeft als commentaar dat 
men ook vertrouwen moet hebben in de penningmeester en 
kascommissie. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer over het verslag van de vorige 
vergadering. De notulen worden aangenomen. Met dank aan de notulist. 
 

6. Verslag penningmeester jaarrekening 2017 
De jaarrekening is goedgekeurd door de kascontrole commissie. 
Mevrouw Segers deelt mee dat de commissie heel goed gecontroleerd 
heeft, het ziet er perfect uit. Harm Nieboer geeft verder tekst en uitleg 
en wie er belangstelling voor heeft kan ten aller tijde de jaarrekening 
inzien. 
 

7. Verslag kascommissie aftredend Truus Seegers/ verkiezing nieuw 
reserve Lid 
Aftredend lid mw. Segers van de kascommissie wordt bedankt en krijgt 
een bloemetje aangeboden. Zij geeft nogmaals te kennen dat de 
kascontrole commissie niks heeft kunnen vinden wat niet goed was, alle 
lof voor de penningmeester. Er wordt gevraagd aan de aanwezigen wie 
zich beschikbaar wil stellen als een nieuw reserve lid, dhr. G. Nekkers 
geeft te kennen dit wel te willen doen. 
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8. Introductie nieuwe huisstijl en website HAR 
Er is een presentatie gegeven van het nieuwe logo en de website van de 
HAR. Dit werd goed ontvangen. Eenieder was verbaasd hoe wij dit tot 
stand hadden gebracht. Naar aanleiding van deze presentatie had 
Claudia hierop een kleine primeur. Claudia vind het belangrijk om in 
verbinding te blijven met elkaar.  Er zal een plan van aanpak 
(communicatieplan) komen om hierin stappen te maken. Voorbeelden 
hiervan zijn dat de wijkbeheerders meer in de wijk aanwezig moeten zijn 
en een dat de communicatie vanuit Sint Joseph beter moet.  
 

9. Vragenronde Huurders  
• Vraag bedrijfsplan 2018 Harm Nieboer geeft antwoord. 
• Er komt een compliment voor de HAR. 
• Werkgroep parkeerbeleid, Harm geeft toelichting. 
• Vraag over gebouwen wat gaat daar mee gebeuren? 
• Gebouwen bij de Egbertuskerk die leeg staan ga eens kijken hoe je 

die gebouwen goed kunt laten functioneren en de invulling ervan, 
Harm geeft hier verder toelichting over. Claudia Beumer neemt de 
tip mee. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.  De officiële 
vergadering wordt gesloten en iedereen wordt uitgenodigd voor een 
drankje en een hapje. 
 
 
 
 

 


