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Concept-notulen 

Algemene Ledenvergadering Huis & Erf 

6 december 2017 om 19.30 uur, locatie ’t Spectrum in Schijndel 

 

 

 

 

Aanwezig: 
Raad van Toezicht (RvT/RvC): Daan Hermes, Wim Kelders, David Lauwen, Annemarie Moons, 
Eric Schellekens. Directeur-bestuurder Mark Wonders, Karin Smeekens, twee leden 
Ondernemingsraad, communicatiemedewerker en notulist. 
 
Stemgerechtigde leden: 31. 
 

1 Opening en ingekomen stukken 
De heer Hermes, voorzitter van de vergadering, heet de aanwezigen welkom bij de derde 

Algemene Ledenvergadering in 2017 en opent de vergadering. Tijdens deze Algemene 

Ledenvergadering is de fusie van Wovesto en Huis & Erf een belangrijk agendapunt. 

Aansluitend zal de nieuwe naam van de fusie-organisatie bekend worden gemaakt.  

 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 juni 2017 
De heer Hermes vraagt om aan agendapunt 4 ‘Verlenen van decharge aan RvT voor het 

gehouden toezicht in 2016’ toe te voegen: ’en aan het Bestuur’, immers tevens aan het 

bestuur is decharge verleend over 2016. Met dank aan de notulist. 

 

3 Fusie Huis & Erf en Wovesto 

 

3.1. Reactie van minister op het verzoek om goedkeuring voor de fusie 

Op 30 oktober 2017 is van de Minister voor Wonen en Rijksdienst goedkeuring ontvangen 

voor de fusie tussen Huis & Erf en Wovesto en voor de statutenwijziging van de verkrijgende 

rechtspersoon Huis & Erf.  

 

Vraag van een lid 

Waarom wordt de naam Raad van Toezicht gewijzigd in Raad van Commissarissen? 

Antwoord 

De voorzitter legt uit dat dit door de wetgeving wordt bepaald.  

 

Vraag van een lid 

Hoe wordt er gekozen door de leden van de ZHV?  

Antwoord 

De RvT/RvC kent een vertegenwoordiging namens de Huurdersvereniging, dit betreft 1/3 

van het aantal RvT/RvC leden. Op voordracht van de Huurdersvereniging wordt er gekozen. 

Dit is een bindende voordracht. 

 

Vraag van een lid 

Artikel 28.2 van de statuten stelt dat de RvT/RvC uit minimaal 3 personen moet bestaan. 

Eerder is bij Huis & Erf besloten dat de RvT/RvC uit minimaal 5 en maximaal 7 personen 

dient te bestaan. Waarom is dat niet overgenomen? Er moet duidelijkheid zijn over hoe de 

RvT/RvC is samengesteld. Uit artikel 28, blijkt dit niet.  
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Antwoord 

De voorzitter stelt voor om een passage aan het artikel toe te voegen. In de eerste 

ledenvergadering van 2018 wordt dit punt gewijzigd in de statuten en komt het op de 

agenda. Het maximum van 7 RvT/RvC leden zal expliciet worden opgenomen in de statuten. 

Voor nu hoeft dit geen reden te zijn om de statutenwijziging niet door te laten gaan. 

Reactie van lid: dit antwoord en deze afspraak volstaat. 

 

Vraag van een lid 

Welke rechtsvorm krijgt de nieuwe organisatie? En welke financiële aansprakelijkheid kan uit 

eindelijk bij de leden terecht komen vanuit de nieuwe statuten? 

Antwoord 

We blijven een vereniging, dus wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid wordt er niets 

gewijzigd. De financiële aansprakelijkheid heeft geen weerslag op de leden. Het achtervang 

stelstel van de sector dekt financiële restschulden bij faillissement/liquidatie van de 

vereniging. Als er schulden overblijven dan zijn alle gezamenlijke corporaties aansprakelijk 

en niet de huurders of de leden van de vereniging.  

 

Vraag van een lid 

Als er een conflict ontstaat over bijvoorbeeld een sloopproject, wie beslist er dan? 

Antwoord 

De Vereniging is het hoogste orgaan. Besluiten die het bestuur neemt waarvoor de RvT/RvC 

conform de statuten goedkeuring dient te verlenen, moeten eerst ter advies worden 

voorgelegd aan de leden. De leden van Wovesto en Huis & Erf hebben gelijken rechten als 

lid binnen de fusievereniging. 

 

3.2. Fusievoorstel: het bestuur stelt voor tot fusie te besluiten, conform het voorstel 

tot fusie d.d. 30 augustus 2017. Aan de leden wordt verzocht in te stemmen met dit 

voorstel. 

Het fusiebesluit wordt voorgelezen. Na een uitleg over de stemming legt de voorzitter aan de 

leden het fusievoorstel ter instemming voor. 

“Het bestuur stelt voor tot fusie te besluiten, conform het voorstel tot fusie d.d. 30 augustus 

2017. Aan de leden wordt verzocht in te stemmen met dit voorstel.” 

 

Hoe gaat de stemming in zijn werk?  

Er zijn 31 stemgerechtigde leden aanwezig. Voorgesteld wordt om te stemmen bij 

handopsteking. Eerst wordt gevraagd welke leden voor het fusievoorstel zijn. Deze stemmen 

worden geteld. Daarna wordt gevraagd welke leden tegen het fusievoorstel zijn, ook deze 

stemmen worden geteld. Tenslotte wordt gevraagd welke leden zich onthouden van 

stemming over het fusievoorstel en worden hun blanco stemmen geteld. 

 

Besluitvorming 

Er wordt overgegaan tot stemming over het fusievoorstel.  

 

Gevraagd besluit, voorgelezen door de voorzitter van de RvT/RvC: 

 “De Algemene Ledenvergadering van Huis & Erf besluit op grond van artikel 12 lid 2 van de 

statuten van de vereniging Huis & Erf tot fusie conform het voorstel tot fusie d.d.30 augustus 

2017, waarbij Wovesto als vereniging ophoudt te bestaan en overgaat in Bouwvereniging 

Huis & Erf, waarvan de statuten tegelijkertijd worden gewijzigd conform de in het voorstel tot 

fusie opgenomen statuten.” 
 

Aantal GELDIGE stemmen 
VOOR 

27 

Aantal GELDIGE stemmen 
TEGEN 

0 

Aantal niet uitgebrachte stemmen 4 
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Hiermee is het voorstel met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de 
uitgebrachte geldige stemmen aangenomen. 
 
De voorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering van Huis & Erf, op grond van 
artikel 12 lid 2 van de statuten van de vereniging Huis & Erf, heeft besloten tot fusie conform 
het voorstel tot fusie d.d. 30 augustus 2017, waarbij Wovesto als vereniging ophoudt te 
bestaan en overgaat in Bouwvereniging Huis & Erf, waarvan de statuten tegelijkertijd worden 
gewijzigd conform de in het voorstel tot fusie opgenomen statuten. 
 
Instemming op de fusie is een feit. Er wordt geapplaudisseerd door de aanwezigen. 
 

3.3. Bekendmaking nieuwe naam fusie-organisatie 
De directeur-bestuurder maakt de nieuwe naam en het nieuwe logo van de fusie-organisatie 

bekend. Hierop wordt positief en instemmend gereageerd door de aanwezige leden. 

 
3.4. Toelichting volgende Algemene Ledenvergadering 

De voorzitter nodigt de leden van harte uit om op woensdag 20 december a.s. de eerste 

formele gezamenlijke Algemene Ledenvergadering te bezoeken.  

 

De voorzitter geeft een toelichting op de veegwet. In de veegwet is opgenomen dat de 

Algemene Ledenvergadering adviesrecht heeft op de onderwerpen waarover de RvT/RvC 

goedkeuring dient te verlenen.  

 

In de volgende Algemene Ledenvergadering, op 20 december a.s., worden de volgende 

stukken ter advies voorgelegd: 

- Begroting 2018 en financiële meerjarenbegroting 

- Reglement Bestuur 

- Reglement Raad van Commissarissen 

 

In 2018 wordt een reglement voor de Algemene Ledenvergadering opgesteld, waarin onder 

ander dit adviesrecht geregeld wordt. Voor de zomer van 2018 komt dit op schrift voor 

instemming. Om nu met deze nieuwe vorm om te gaan is er een stappenplan bedacht: 

» Allereerste keer gezamenlijke ledenvergadering 

» Geen adviesvereiste, maar het betreft een adviesrecht 

» Het betreft een schriftelijk advies namens de Algemene Ledenvergadering aan de 

RvT/RvC 

» Het schriftelijk advies dient uiterlijk 18 december 2017 ingediend te worden bij de 

RvT/RvC 

» Advies is niet bindend, wel toelichtingsvereiste door de RvT/RvC 

» Wovesto faciliteert in het komen tot het advies (opsteller van het advies; verzamelen van 

adviesreacties (locatie en hulp), uitbrengen van het advies. 

 

Mocht een lid gebruik willen maken van het adviesrecht, dan kan het advies worden gericht 

aan de RvT/RvC, via een mail naar j.delaat@wovesto.nl. Een advies dient uiterlijk 18 

december 2017 schriftelijk te zijn uitgebracht. 

 

mailto:j.delaat@wovesto.nl
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Er wordt gevraagd wie zich geroepen voelt om alle adviezen te bundelen. De heer Jos van 

Tartwijk meldt zich hiervoor aan. Er wordt op korte termijn contact gelegd ter voorbereiding 

op 18 december 2017. 

 

De directeur-bestuurder geeft aan dat de stukken uiterlijk 8 december a.s. beschikbaar 

worden gesteld. Dan is het aan de leden om input te geven. Het is ook mogelijk om geen 

advies te geven. Het kan ook zijn dat er veel adviezen ingebracht worden en dan is het de 

uitdaging om er één geheel advies namens de Ledenvergadering van te maken. Op deze 

manier werken we aan het proces en de procesafspraken die we hier over gaan vastleggen. 

 

Henk de Laat merkt op dat het geen bindend advies is. De voorzitter antwoordt dat dat 

inderdaad zo is. Het is een adviesrecht en de RvT/RvC kan gemotiveerd afwijken. 

 

De veegwet is in de intentie goed. Meer inspraak ligt hierdoor weer bij de Algemene 

Ledenvergadering. Maar de uitvoering is lastig. Er wordt ingestemd om in eerste instantie te 

werken zoals voorgesteld. Eventueel bij een volgende Algemene Ledenvergadering kan er 

een nieuw voorstel komen.  

 

4 Raad van Toezicht 

Woonmeij start met een Raad van Commissarissen van Woonmeij van 7 personen. Binnen 

nu en 1,5 jaar gaan we terug naar 5 leden doordat de huidige benoemingstermijnen 

eindigen. Er komen dus tot aan 5 leden geen vacatures.  

 

5 Rondvraag 

Geen. 

 

6 Sluiting 
Er is vanavond een belangrijk besluit genomen; de Algemene Ledenvergadering heeft 

ingestemd met de fusie tussen Huis & Erf en Wovesto. Vanaf 1 januari 2018 gaan zij samen 

verder onder de naam Woonmeij. Dit betekent dat vanavond de laatste Algemene 

Ledenvergadering van Huis & Erf heeft plaatsgevonden.  

Ruim 100 jaar heeft Huis & Erf zich ingezet voor de volkshuisvesting in de gemeenten 

Schijndel en Sint-Michielsgestel. De voorzitter bedankt, mede namens zijn collega’s van de 

Raad en de directie en medewerkers van Huis & Erf, de leden voor het feit dat Huis & Erf al 

die jaren voor hen heeft mogen werken. 

Vanaf 1 januari 2018 gaat Woonmeij met ‘Hart voor Wonen’ aan de slag met vijf thema’s: 

voldoende woningen, betaalbare woningen, duurzame woningen, financiële continuïteit en 

betrokkenheid.  

 

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng, waarna hij de 

vergadering sluit.  

 

Daan Hermes 

Voorzitter RvT/RvC 

 


