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Notulen ALV 2014
Betreffende goedkeuring uitgedeelde notulen, tevens beschikbaar op 
warande.net 

Goedkeuring middels handopsteking.



Rapportage KasCom, boekjaar 2013
Op 16 november 2015 heeft de Kas controlecommissie de boeken van kalenderjaar 2013 
gecontroleerd. 

De commissie is geen afwijkende en/of opmerkelijke transacties tegengekomen. 

Eén bedrag in 2013 is dubbel overgemaakt maar dit is tijdens het controleren van de boeken meteen 
geregeld. 

De Kascom constateer wel dat de rekening bij ABN-AMRO erg duur is terwijl er nauwelijks 
betaalverkeer via deze rekening loopt. Daarom adviseert de Kascom het woonbestuur het nut van 
deze rekening in overweging te nemen. 

De Kascontrolecommissie, 25-11-2015



Wombat
● Financiën

● Personele wijzigingen

● Nieuwe cursussen



Campuscontracten
● Status onveranderd sinds ALV 2014

○ Inhoudelijk betekent dit dat bewoners een jaar na hun studie uit de kamer kunnen worden gezet, 

echter is er op de Warande ook nog sprake van een korte wachttijd waardoor handhaving minimaal 

plaatsvindt.

● Onderzoek woonruimteverdeling



Decharge
● Voorzitter

○ Rob Kemperman

● Penningmeester

○ Ad Reniers, is officieel bij ALV 2014 teruggetreden behoudens verslag KasCom. Indien verslag door 

leden is goedgekeurd  kan dit worden geëfectueerd.



Verkiezingen
● Voorzitter

○ Ad Reniers

● Secretaris

○ Lianne Blondeau

● Penningmeester

○ Huub Brandsma

● Co-penningmeester

○ Koen van Riessen

Stemming middels handopsteking ter verkiezing volledig bestuur.



PAUZE
15 minuten



Commissies
● Wombatcommissie

● Voetbalcommissie

● Lampencommissie



Financiële ALV
5 oktober 2016 is er een nieuwe bijeenkomst daar het de intentie van het bestuur is 

frequenter met bewoners om de tafel te zitten. 

De benaming van Financiële ALV is gekozen daar dan terug gekeken kan worden op de 

Warandebarbecue en vooruit gekeken kan worden naar nieuw te ontplooien activiteiten 

binnen de Warande.

Waar eerder is gepoogd dit te realiseren hoopt het bestuur dit nu daadwerkelijk te 

kunnen doen om zodoende vaker in gesprek met haar leden te kunnen gaan.



Recente informatie
● Internet / TV kastjes

○ Lange tijd is sprake geweest van de installatie van IPTV, iets waar inmiddels mee is begonnen. Tevens 

is er toch gekozen om ook WiFi aan te bieden in de woonkamers van studentenhuizen, dit zal middels 

Eduroam komen te werken.

● Muurschildering mmv SSH

○ SSH heeft een kunstenaar van Vijfb gevraagd om een offerte te maken voor schilderwerk op de muur 

bij het pleintje en de gevel bij de Wombat. Op korte termijn komt Vijfb met een definitief ontwerp 

waarover het bestuur nog wordt geïnformeerd.

○ Het voorstel van SSH is om de kosten hiervoor gedeeld te dragen [SSH, woonbestuur & gemeente].

● Enquête bewoners
○ Resultaten

○ Bekendmaking winnaars



Enquête bewoners Warande
Samenvatting resultaten



95
bewoners



23
gemiddeld studentenhuis sociale 

huurwoning

jaar



Resultaten

leefcomfort   •   bereikbaarheid   •   activiteiten



Leefcomfort
● Vrij gemoedelijke sfeer (3,5 van 5)

● Af en toe contact met buren (3 van 5)

● Overlast..?



Leefcomfort

Hoe ga je hiermee om?

● Deur dicht / oordoppen in

● Als het écht te hard is langsgaan of oproepje op Facebook



Leefcomfort

“Het hoort gewoon bij een studentenflat”

“Leven en laten leven”

“Oorsprong is vaak slecht te achterhalen”

“Meestal is het niet zó extreem”



Leefcomfort
● We voelen ons redelijk veilig (4 van 5)

● Uitstraling is matig, er kan nog veel verbeterd worden (2,5 van 5)



Bereikbaarheid
● Goed tot zeer goed met fiets/OV/auto

● Fietspad Zeist - Uithof:

Tevreden, maar niet ideaal. Verlichting gewenst

● Gebruik eventuele huurauto:



Activiteiten
Hoeveelheid activiteiten:

Wombat
Weinig bekend en niet populair bij mensen die het wel kennen

Activiteiten scoren 3 van 5



Wombat
Locatie, mensen en activiteiten worden belangrijk gevonden

Meer variatie in dagen (vrijdag en zaterdag zijn populair)



En nu?
Onze vervolgstappen:

● O.a. een inspiratiebord/lijst voor 

het opknappen van Warande

● Nieuwe enquête o.i.d. voor 

activiteiten

● Waar nodig en mogelijk in gesprek 

met SSH/gemeente (onderhoud 

Warande/fietspad Uithof)



And last but not least...

We have 2 winners!



2 Bioscoopbonnen gaan naar….

Bente de Vries



2 Wombatkaarten gaan naar….

Maurice de Jong



WVTTK
● Barbecue



VRAGEN



5 oktober 2016
Volgende ALV


