
Verslag ALV Huurderbelangenvereniging Rozenstein gehouden in de Bunker te 
Wassenaar   op maandag 27 maart 2017 om 20.00 uur  

1. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom 
 
2. Mededelingen:  
  A. Vijftal  afmeldingen voor ALV vergadering. 
  B. Huurverhoging per 1 juli 2017, de hoogte is nog niet bekent vanwege 
onderhandelingen met WBV St. Willibrordus en HBV Rozenstein. 
  C. Energetische maatregelen met betrekking woningverbeteringen, het plan 
van de WBV St. Willibrordus is complex 7 in te plannen o.a. 's Heerenbergstraat 
hierbij gaat het om een 90 tal woningen. 
 D. Het bouwcomplex Bellesteijn het pulsen is inmiddels gereed, en de 
funderingen worden nu gelegd voor 18 sociale en 24 SWZ woningen, die expliciet 
zijn aangepast zijn voor mensen met een dementie.  
 E. De duplexwoningen in complex 5 (Hof van Eeden), vanuit de bewoners 
zelf wordt een enquête gehouden en deze wordt aan de WBV  St. Willibrordus  
aangeboden. 

3. De ALV notulen van 20 april 2016, is zowel tekstueel als inhoudelijk ongewijzigd 
vastgesteld. 

4. Jaarverslag Secretaris is tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd door de 
vergadering. 

5. Het financieel jaarverslag er zijn geen op of opmerkingen, derhalve 
goedgekeurd.  

6. De kascommies de heren E. L. Vos en H. Ginter geven uitleg over het afgelopen 
financiële jaar en hebben geen discrepanties gevonden. 

7. Daarop aansluitend wordt een decharge verleend aan het bestuur. 

8. Als reserve kascommies lid heeft de heer N.A. van Leeuwen zich op gegeven.  

9. Bestuurssamenstelling de heer J. Looyenstein heeft zich onder voorboud als 
aspirant bestuurslid opgeven. 

10. De contributie blijft ongewijzigd, dat wil zeggen € 5,00 per jaar. 

11. De seniormakelaars van Woonnet Haaglanden gaf een lezing, wat voor functie 
zij hadden en hoe deze wordt ingevuld. Zij helpen ouderen, bijvoorbeeld, een 
oudere die in een eengezinswoning wonen, te helpen om naar een kleinere 
gelijkvloerse woning  te verhuizen. Op de website van Woonnet Haaglanden staat 
uitgebreide informatie. Zij werken geheel kosteloos.   

12. Rondvraag mevrouw S.M.H. Weerenbeeck hoe het gesteld is met inbraak 
preventie / politie keurmerk, dit wordt opgenomen met de WBV St. Willibrordus. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30, met dank en een bloemetje voor de 
seniormakelaars.    


