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/// Verslag 
algemene ledenvergadering, d.d. 6 december 2017 
 

 

Aanwezig Namens Wovesto: De heer of mevrouw Braat, vd Heuvel, vd Ven, Overmars, v Aert, vd Brand, Colijn,  

v Gils, v Kollenburg, Kluijtmans, d Laat, Oerlemans, v Oirschot. 

Leden/toehoorders: De heer of mevrouw v Aarle, v Aarle, Aarts, d Baaij, v Berkel, v Berkel, vd Brand, 

Bekkers, Bekkers-Arts, v Boxtel, v Breugel, Dapperen, v Dijk, v Driel, v Eck, v Empel, v Erp, v Erp, v Erp,  

v Esch, Foolen, Gottenbos, v Heeswijk, vd Heijden, vd Heijden, Huijberts, Hulsen, Jeuken, Ketelaars, 

Kuipers, v Kuringen, Lathouwers, v Oorschodt, v Oorschodt, Raaijmakers, Rovers, vd Sande, vd Sande, 

Seegers, Smulders, Swüste, Vagevuur, Verberk-Kusters, Verhappen, Verheggen, Vos, vd Wijdeven, 

Wijnakker, v Zandbeek. 

 Waarvan 43 stemgerechtigde leden. 

 

 

1 Opening 
 

De heer Braat, voorzitter van de vergadering, heet namens bestuur, managementteam, 

medewerkers en Raad van Commissarissen de aanwezigen welkom bij de tweede 

algemene ledenvergadering van Wovesto in 2017 en opent de vergadering.  

 

Op 17 mei 2017 vond de laatste algemene ledenvergadering plaats. Het verslag van deze 

vergadering wordt behandeld bij agendapunt 3. Achteraf gezien heeft deze algemene  

ledenvergadering een historische betekenis gekregen: de leden stemden met 29 stemmen 

voor, 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen in met de voorgenomen fusie met Huis & Erf 

uit Schijndel. De vergadering zal vanavond voornamelijk in het teken van deze aan-

staande fusie staan. Aansluitend zal door de bestuurder, de heer Overmars de nieuwe 

naam van de fusie-organisatie bekend worden gemaakt.  

 

Na de ledenvergadering van Wovesto houdt de Huurdersbelangenvereniging Sint-

Oedenrode haar algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt in plaats van door 

de heer J. Wijn door de heer T. Foolen voorgezeten. 

 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen (inclusief Klachtenadviescommissie) 
 

» Er zijn geen ingekomen stukken.  

» De mededelingen zijn huishoudelijk van aard. 

» Klachtenadviescommissie: Er zijn in 2017 tot op heden geen klachten over Wovesto bij 

de Klachtenadviescommissie binnengekomen. 

» Vastgesteld wordt dat alle stemgerechtigde leden bij binnenkomst een stemkaart 

hebben ontvangen. 

 

Afmeldingen Wovesto: E. Smulders. 

Leden: De heer en/of mevrouw Van der Heijden, Termeer. 
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3 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 mei 2017 
 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notuliste. 

  

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het verslag 

» p.3: Genotuleerd is dat de bewoners zeer tevreden zijn met de tuinen aan 

Ameroyenhof en Neulstraat. Dit is echter niet het geval. 

Antwoord: De heer Overmars zal na de vergadering met betrokkenen bespreken hoe 

dit probleem snel kan worden opgelost. 

» Komt er na de fusie van ‘Rooi’ met ‘Schijndel’ ook nog een fusie met ‘Veghel’? 

Antwoord: Nu speelt een fusie met Huis & Erf, wat de toekomst in petto heeft dat weet 

nog niemand.  

 

4 Fusie van Wovesto en Huis & Erf 
 

De voorzitter schetst in het kort het fusietraject tot op heden.  

 

Ruim twee jaar geleden, op 30 november 2015, hebben de bestuurders en Raden van 

Commissarissen van Wovesto en Huis & Erf een intentieovereenkomst tot fusie 

ondertekend. De intentie tot fusie was een logisch gevolg van het voornemen tot hechtere 

samenwerking. 

 

De motivatie voor de fusie wordt in het kort toegelicht. Er is de volle overtuiging dat de 

fusie gaat bijdragen aan meer efficiency in allerlei (operationele) processen en procedures 

en dat de mogelijkheden tot specialisatie en professionalisering groter worden. Er zal één 

strategie en een eenduidig beleid ontstaan. Bovendien komt door de fusie de schaal van 

de corporatie meer in overeenstemming met de schaal van de regionale woningmarkt.  

De toekomst vraagt ook inzet van middelen om de bestaande huurhuizen te 

verduurzamen en ook uit te breiden, waarbij woningen beschikbaar en betaalbaar moeten 

blijven. Door de te behalen efficiency-voordelen komen er financiële middelen vrij die 

worden ingezet ten behoeve van deze doelen. Op die manier levert de fusie een bijdrage 

aan de volkshuisvestelijke opgave in het werkgebied en zorgt de fusie ervoor dat de 

continuïteit gegarandeerd blijft. Kortom, de overtuiging is dat de fusie onomstotelijk 

bijdraagt aan de vorming van een krachtige organisatie met een solide financiële basis, 

die meer middelen in kan zetten op het gebied van de volkshuisvesting.  

 

Door de beide woningbouwverenigingen is veel werk verzet om de voorgenomen fusie 

vorm en inhoud te geven. De voorzitter complimenteert de medewerkers van Wovesto en 

Huis & Erf met het vele werk dat is verricht op allerlei terreinen. Een belangrijk deel van 

het werk betreft het juridisch en administratief voorbereiden van de fusie. Hier zijn door 

het ministerie voor Wonen en Rijksdienst strenge eisen aan gesteld. De heer Overmars 

zal bij agendapunt 4.1 een toelichting geven op het verzoek aan de minister om 

goedkeuring voor de fusie. 

 

4.1 Reactie van de minister op het verzoek om goedkeuring voor de fusie 

De heer Overmars geeft aan dat, na een zorgvuldige voorbereiding, de Raden van 

Commissarissen van Wovesto en Huis & Erf hebben ingestemd met het fusievoorstel. Op 

2 september jongstleden is het verzoek om goedkeuring voor de fusie bij de minister 

ingediend.  
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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. De minister heeft bij de goedkeuring aangegeven 

dat de fusie, onder andere door verdere professionalisering, betere efficiency en 

synergievoordelen bijdraagt aan de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied. Verder 

stelt de minister onder andere vast dat bij de fusie de financiële continuïteit gewaarborgd 

is en dat de lokale binding behouden blijft onder andere door de goede bereikbaarheid, 

het klantportaal en vestigingen in zowel Sint-Oedenrode als Schijndel. 

 

Na de ontvangen goedkeuring van de minister is de voorgenomen fusie bij de Kamer Van 

Koophandel gemeld. Inmiddels is van de Kamer van Koophandel het bericht van geen 

verzet ontvangen. Dit betekent dat, na instemming door de leden van de beide 

corporaties, de fusie-akte bij de notaris mag passeren. 

 

De voorbereidingen van de fusie voor wat betreft personeel, automatisering en nieuwe 

naam zijn in volle gang. 

 

4.2 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. 

De voorzitter leest het gevraagd besluit voor: De Algemene Vergadering van Wovesto 

besluit op grond van artikel 12 lid 2 van de statuten van de vereniging Wovesto 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. 

 

De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen: 

 

Vraag: Staat er in het gevraagde besluit van Huis & Erf dat Huis & Erf ophoudt te 

bestaan, zodat er dan sprake is van ‘gelijk oversteken’? 

Antwoord: Nee, dit is niet het geval. Bij een fusie moet 1 van de 2 fuserende corporaties 

de verkrijgende corporatie zijn. In dit geval is dit Huis & Erf, de oudste corporatie. 

Volledigheidshalve, de fusiepartners zijn 100% gelijkwaardig, van een ‘overname’ is geen 

sprake. 

 

Vraag: Stemt Huis & Erf vandaag ook over het fusievoorstel? 

Antwoord: Ja, dit is het geval. 

 

Opmerking: De kwaliteit van de fusie-organisatie moet nog blijken. 

Reactie: Ja, in theorie klopt dat. Er wordt voor de praktijk vanuit gegaan dat de kwaliteit 

goed zal zijn. De fusie is immers grondig voorbereid door de bestuurders en de Raden van 

Commissarissen en uitvoerig besproken tijdens algemene ledenvergaderingen. Dit geeft 

veel vertrouwen in de fusie en daarmee in de kwaliteit van de fusie-organisatie. Dit 

vertrouwen krijgt de fusie-organisatie eveneens van de minister, die zijn goedkeuring aan 

de fusie heeft gehecht. Uiteraard moet de praktijk nog uitwijzen of de fusie-organisatie de 

kwaliteit gaat leveren, maar zoals gezegd, het vertrouwen is er van alle kanten. 

 

Opmerking: Soms worden bedrijven logger. 

Reactie: Daar wordt niet vanuit gegaan. De leden worden van harte uitgenodigd om de 

algemene ledenvergaderingen te blijven bezoeken zodat zij de fusie-organisatie kunnen 

aanspreken op de plannen en de geleverde kwaliteit.  
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Vraag: Blijft het kantoor in Sint-Oedenrode bestaan? 

Antwoord: Ja, dit is het geval. Voor de huurder verandert er niets. Hiermee is de lokale  

verbondenheid met Sint-Oedenrode gegarandeerd.  

 

Vraag: De naam ‘Wovesto’ verdwijnt. Gaat de naam ‘Huis & Erf’ ook verdwijnen? 

Antwoord: Ja, dit is het geval. De nieuwe naam wordt later in deze vergadering bekend 

gemaakt. 

 

Hoe gaat de stemming in zijn werk?  

Voorgesteld wordt om te stemmen door het opsteken van de bij binnenkomst uitgereikte 

stemkaarten. Eerst wordt gevraagd welke leden voor het fusievoorstel zijn. Hun 

stemkaarten worden opgehaald. Daarna wordt gevraagd welke leden tegen het 

fusievoorstel zijn, ook deze stemkaarten worden opgehaald. Tenslotte wordt gevraagd 

welke leden zich onthouden van stemming over het fusievoorstel en worden hun 

stemkaarten opgehaald. 

Er wordt een stemcommissie ingesteld, bestaande uit de heren T. Foolen (secretaris 

Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode) en E. Kluijtmans (manager Financiën & 

Control Wovesto).  

Besluitvorming 

Gevraagd besluit: De Algemene Vergadering van Wovesto besluit op grond van artikel 12 

lid 2 van de statuten van de vereniging Wovesto 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. 

 

Na een korte pauze ontvangt de voorzitter van de kiescommissie de uitslag. De voorzitter 

leest de uitslag voor: 

 

Aantal uitgebrachte stemmen 43 

-/- aantal ongeldige stemmen 0 

-/- aantal blanco stemmen 1 

Aantal uitgebrachte GELDIGE stemmen 42 

Aantal GELDIGE stemmen VOOR 42 

Aantal GELDIGE stemmen TEGEN 0 

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 Vergadering van Wovesto op grond van artikel 
12 lid 2 van de statuten van de vereniging Wovesto 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. 

 
De voorzitter maakt bekend dat bij Huis & Erf het fusievoorstel unaniem is aangenomen.  

 

4.3 Bekendmaking nieuwe naam fusie-organisatie 

De voorzitter meldt dat in de vergadering van 17 mei jongstleden in de rondvraag door de 

oud-voorzitter van de Raad van Commissarissen nadrukkelijk werd gevraagd om een 

nieuwe naam en logo te bedenken voor de nieuwe organisatie. Voor de fusiepartners is dit 

een vanzelfsprekende zaak.  
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Voor de bekendmaking geeft hij het woord aan de heer Overmars, die kort schetst hoe de 

nieuwe naam en het nieuwe logo tot stand zijn gekomen. Daarna onthult hij de nieuwe 

naam en het nieuwe logo, waarin op een passende manier de beide corporaties bij elkaar 

zijn gekomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Volgende algemene ledenvergadering 

De voorzitter nodigt de leden van harte uit om op woensdag 20 december aanstaande de 

eerste formele gezamenlijke algemene ledenvergadering in Het Spectrum in Schijndel te 

bezoeken. De leden hebben adviesrecht op een drietal punten, te weten begroting 2018 

en financiële meerjarenbegroting, het Bestuursreglement en het reglement Raad van 

Commissarissen. De begroting is de belangrijkste reden om op 20 december, een wat 

ongelukkige dag net voor Kerst, te vergaderen.  

 

Desgevraagd geeft de heer Overmars de leden een algemene toelichting op het ontstaan 

van het adviesrecht vanuit de Veegwet op de Woningwet 2015. Daarna licht hij toe wat 

het  adviesrecht inhoudt: 

» Allereerste keer 

» Geen adviesvereiste 

» Schriftelijke advies namens de algemene ledenvergadering aan de Raad van 

Commissarissen 

» Advies uiterlijk 18 december 

» Advies is niet bindend, wel toelichtingsvereiste 

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

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

 

Vraag: kunnen er bussen vanuit Sint-Oedenrode rijden voor het bezoeken van 

deze algemene ledenvergadering? 

Antwoord: Ja, als hier belangstelling voor is, wordt dit geregeld. Ter vergadering wordt 

vastgesteld dat hiervan sprake is. Wovesto komt hierop terug. 

 

5 Raad van Commissarissen 
 

5.1 Herbenoeming lid Raad van Commissarissen, de heer H. van de Ven 

De voorzitter geeft een toelichting op de herbenoeming van de heer Huub van de Ven. 

Volgens de statuten, artikel 27 lid 2,  bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste 

drie en ten hoogste vijf personen.  

In het jaarverslag doet de Raad van Commissarissen verslag van haar activiteiten. Ook 

staat in het jaarverslag een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen met 

hun profielen en de datum waarop zij aftredend en herkiesbaar zijn. 

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een termijn van vier 

jaar. Deze termijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd.  

In het overzicht in het laatste jaarverslag staat dat de heer Van de Ven dit jaar aftredend 

is, hij is namelijk benoemd op 25 november 2013.  
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Binnen de Raad van Commissarissen is een remuneratiecommissie actief. Zij is onder 

meer verantwoordelijk voor de verkiezing van leden van de Raad van Commissarissen De 

renumeratiecommissie heeft gesproken met de heer Van de Ven. In het gesprek is zijn 

functioneren in de afgelopen jaren aan de orde geweest. Daarnaast is ook nagegaan 

welke rol hij als toezichthouder in de komende vier jaren bij een herverkiezing kan 

vervullen. De conclusies zijn positief. Op basis van de conclusies van dit gesprek wordt de 

heer van de Ven door de Raad van Commissarissen weer voor 4 jaren benoemd.  

Dit betekent ook dat hij met ingang van 1 januari 2018 deel uitmaakt van de nieuwe 

Raad van Commissarissen van de nieuwe fusie-organisatie.  

Er is op dit moment echter nog een voorbehoud. Volgens de regels krijgt iedere 

toezichthouder bij een (her)benoeming een gesprek met het ministerie voor een toetsing 

van de geschiktheid en bekwaamheid. Dit gesprek heeft afgelopen maandag 

plaatsgevonden, echter de uitslag hiervan is nog niet binnen. Dit betekent dat er nu nog 

sprake is van een herbenoeming onder voorbehoud van de uitslag vanuit het ministerie.  

 

5.2 Aftreden lid Raad van Commissarissen, mevrouw E. Smulders 

De voorzitter meldt dat mevrouw Elise Smulders vanavond vanwege omstandigheden niet 

aanwezig is. Hierna staat hij stil bij haar aftreden. 

Mevrouw Smulders is op 24 juni 2015 toegetreden tot de Raad van Commissarissen en 

fungeert op dit moment in haar eerste termijn. Op basis hiervan was het de bedoeling dat 

zij als lid van de Raad van Commissarissen van Wovesto over zou gaan naar de nieuwe 

Raad van Commissarissen van de nieuwe fusie-organisatie. Echter zij heeft besloten om 

deze stap niet te zetten. Persoonlijke redenen hebben haar doen besluiten om met ingang 

van 1 januari 2018 te stoppen als lid van de Raad van Commissarissen van Wovesto en 

om niet toe te treden tot de nieuwe Raad van Commissarissen. 

 

Mevrouw Smulders neemt vandaag afscheid als lid van de Raad van Commissarissen. 

Binnen de raad is zij met haar juridische kennis een kritisch lid. Als toezichthouder waakt 

ze vooral over de juridische belangen en valkuilen van Wovesto en haar huurders. Een 

toezichthouder moet kritisch zijn, veel vragen stellen, dit heeft mevrouw Smulders heeft 

vanuit een positieve instelling gedaan. Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft ze 

haar taak uitgevoerd. Betekenisvol voor anderen, collegiaal en zich altijd bewust van haar 

taak. Mede namens de heer Overmars en de overige leden van de Raad van 

Commissarissen, bedankt de voorzitter mevrouw Smulders van harte voor haar inzet en 

samenwerking in de afgelopen jaren. Vanwege haar afwezigheid zal dit op een ander 

moment nog eens worden onderstreept. 

 

Vraag, is het nodig dat er nog een nieuw lid Raad van Commissarissen komt? 

Antwoord: De nieuwe Raad van Commissarissen gaat bestaan uit 7 leden, 2 vanuit de 

huidige Raad van Commissarissen van Wovesto en 5 vanuit de huidige Raad van 

Commissarissen van Huis & Erf: D. Hermes (voorzitter), R. Braat (vice-voorzitter),  

W. Kelders, D. Lauwen, J. Moons, H. Schellekens en H. v.d. Ven. Zoals de oud-Wovesto 

commissarissen niet Wovesto gaan vertegenwoordigen, gaan uiteraard ook de oud-

Huis&Erf commissarissen niet Huis & Erf vertegenwoordigen. Alle commissarissen gaan op 

een constructieve manier aan de slag voor de nieuwe organisatie. Er is een rooster van 

aftreden opgesteld, er zullen vacatures ontstaan en het aantal commissarissen gaat in de 

loop der tijd terug van 7 naar 5. 
 

6 Actualiteiten 
De heer Overmars geeft een korte toelichting op de volgende lopende 

nieuwbouwprojecten: 8 Nul op de Meter woningen Waterwilg, 11 woningen Waterwilg, 17 

woningen 2e fase Sluitappel en het project Mater Lemmensstraat. 
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7 Rondvraag 
 

Vraag: Zijn de nieuwe woningen in de Mater Lemmensstraat al toegewezen? 

Antwoord: Ja, dit is het geval. 

 

Vraag: Er zijn veel vragen en reacties vanuit bewoners op het nieuwe 

alarmsysteem (‘zusteroproep’systeem) voor de bewoners van De Deken van 

Erpstraat. Hoe gaat dit verder? Is de veiligheid van de bewoners gewaarborgd? 

Welke rol heeft Wovesto in dit kader? 

Antwoord: Bij Wovesto zijn berichten binnengekomen dat de voorlichtingsavond 

ongelukkig is verlopen en voor onrust bij de bewoners heeft gezorgd. Op dit moment 

wordt door Wovesto onder andere met de heren Smulders en Verheggen, Brabant Zorg 

en de bewonerscommissie meegedacht over hoe nu verder. De heer Overmars verwacht 

dat er op een later moment een vervolg-voorlichtingsavond komt.  

 

Vraag: Worden de locaties voor de algemene ledenvergaderingen afgewisseld? 

Antwoord: Ja, dit gaat gebeuren. 

 

Vraag: Wanneer is er een nieuwe website voor Woonmeij? 

Antwoord: Vroeg in januari 2018 zal er al voorlopige website zijn.  

 

Vraag: Gaat het jaarsalaris van de heer Overmars omhoog? 

Antwoord: Daar kan nog geen uitspraak over worden gedaan omdat dit nog niet is 

vastgesteld. Het salaris wordt opgenomen in het jaarverslag 2018 en is daar dan 

zichtbaar óf de vraag kan in een latere algemene ledenvergadering opnieuw worden 

gesteld. 

 

Opmerking: Een protest tegen een huurverhoging is niet gehonoreerd. 

Reactie: Vanwege het individuele karakter van de vraag kan deze vraag niet in deze 

algemene ledenvergadering worden beantwoord. Er wordt een afspraak met de 

vraagsteller gemaakt. 

 

Vraag: Wie worden de bestuurders en de leden Raad van Commissarissen van de 

nieuwe vereniging? Hoe is dit besloten? Hebben de leden invloed? 

Antwoord: 

De heren Overmars en Wonders worden de bestuurders. Zij zijn benoemd door de Raad 

van Commissarissen. Er is geen managementlaag in de nieuwe organisatie. De 

bestuurders krijgen ieder hun eigen aandachtsgebieden. Daarnaast zijn er zaken die zij 

samen oppakken, zoals bijvoorbeeld beleidsvorming. Een tweehoofdig bestuur zorgt voor 

een goede balans en vervangbaarheid.  

De Raad van Commissarissen heeft het recht zichzelf te vormen. Voor de vorming van de 

nieuwe Raad van Commissarissen is de hulp van een externe begeleider ingeroepen. 

Besloten is dat de huidige commissarissen niet terugtreden, maar doorgaan in de fusie-

organisatie. Hiermee zijn de geschiedenis en de cultuur van de corporaties en de lokale 

verbondenheid gewaarborgd en is er sprake van continuïteit. Er wordt, zoals eerder 

gezegd, gestart met 7 leden. Het rooster van aftreden geeft mogelijkheden voor ‘vers 

bloed’ op een later moment.  

Vroeger mochten de leden van de corporatie de commissarissen benoemen. Dit is sinds 

de gewijzigde Woningwet niet meer het geval. 

De voorzitter zegt toe om in de eerste algemene ledenvergadering in 2018 de organisatie 

verder toe te lichten. 
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Opmerking: Een compliment voor wat er bij Wovesto is gedaan in de afgelopen 

jaren.  

Reactie: Hartelijk dank. De voorzitter onderstreept dat er door de medewerkers van 

Wovesto hard is gewerkt, ook de Raad van Commissarissen is hier blij mee. 

 

8 Sluiting 
De voorzitter meldt dat er vanavond met de laatste algemene ledenvergadering van 

Wovesto geschiedenis is geschreven. Wovesto bestaat 48 jaar. Met twee algemene 

ledenvergaderingen per jaar en soms een extra vergadering betekent dit dat er zo’n 

honderd ledenvergaderingen zijn geweest. Met het besluit tot fusie van vanavond gaat 

Wovesto een mooie en zekere toekomst tegemoet. 

 

De voorzitter staat kort bij het afscheid van Wovesto stil. Wovesto is haar huurders 

dankbaar. Dankbaar voor de wijze waarop zij Wovesto altijd hebben gewaardeerd voor 

het werk wat is gedaan. Dankbaar voor hun bijdrages om het woongenot constant te 

verbeteren. Dankbaar voor het vertrouwen dat de huurders altijd in Wovesto hebben 

gehad wat onder meer sterk tot uiting kwam in de tevredenheidsonderzoeken. Deze dank 

wordt volgende week onderstreept met een attentie, waarvoor alle huurders een bon per 

post ontvangen.  

 

De voorzitter besluit deze laatste algemene ledenvergadering van Wovesto met de 

woorden: ‘De klant is koning, de huurder is koning. Uw vragen, uw opmerkingen en 

evengoed uw mogelijke complimenten houden ons scherp en gericht op het doel wat we 

hebben: zorgdragen voor voldoende passende en kwalitatief goede huurwoningen voor 

alle mogelijke doelgroepen. Weet dat u met uw vragen en opmerkingen altijd welkom 

bent.’ 

 

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

vergadering sluit.  

 

R. Braat 

voorzitter 


