
 

 

 

 

Verslag van de Algemene Vergadering van Woningbouwvereniging Poortugaal,  
gehouden op woensdag 24 juni 2015 in het Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve  
Poortugaal. 
 
Aanwezig: 49 leden  (er zijn tussentijds leden vetrokken) 
Stemgerechtigden: 36 leden bij binnenkomst 
Extern-Voorzitter: dhr. Mr. P. de Laat. 
Directeur-bestuurder: dhr. M.J.M.M. Kouters RVGM-E 
 
1. Opening & en eventuele berichten van verhindering 
De secretaris van de Raad van Commissarissen, de heer Kranenburg, opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom, dit in verband met de afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van 
Commissarissen. Vandaag zijn er 2 leden van de RvC aftredend (1 periodiek en 1 definitief). De secretaris is 
herbenoembaar en wil voorstellen een onafhankelijke voorzitter de vergadering te laten leiden. Het betreft de 
heer P. de Laat. 
 
Vragen: 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, vraagt wat hier de reden van is omdat de heer De Laat geen huurder en lid 
is van de Woningbouwvereniging. De heer Kranenburg geeft aan dat door zijn eventuele (her)benoeming het niet 
past om voorzitter te zijn tijdens deze vergadering. De algemene vergadering geeft akkoord dat de heer De Laat 
de voorzitter is bij deze vergadering. 
 
De voorzitter stelt zichzelf voor en geeft aan dat hij namens de gehele Raad van Commissarissen het woord zal 
doen. De voorzitter geeft aan dat, zowel per agendapunt als bij de rondvraag, vragen gesteld kunnen worden. Dit 
zijn vragen van algemene aard. Hij geeft aan dat wel een aantal huisregels in acht moet worden genomen. 
Mochten mensen vragen hebben over de eigen woning dan kunnen die na de vergadering aan Lisette van 
Wingerden worden doorgegeven of op het kantoor van maandag t/m vrijdag worden gesteld.  
 
De voorzitter neemt de agenda door. Er zijn enige berichten van verhinderingen. Hij geeft het woord aan de heer 
Kouters en die geeft een terugblik over 2014. 
 
2. Terugblik 2014 
 
Na afloop van de vergadering van 2013 konden leden positieve en verbeterpunten aangeven voor de 
Woningbouwvereniging. Hier is uitgekomen dat onze huurders nog steeds erg positief zijn over de 
Woningbouwvereniging en we nog steeds sociaal zijn. De betaalbaarheid is erg belangrijk. 
 
De heer Kouters geeft aan dat de financiële stukken dit jaar ruim op tijd, 15 juni 2015 op de website zijn 
geplaatst en tevens ter inzage op het kantoor lagen. Ook hebben wij geprobeerd deze leesbaarder voor onze 
huurders te maken. 
 
Hieronder een opsomming van de positieve en verbeterpunten; 
Wat gaat er goed 

- De Woningbouwvereniging is nog steeds sociaal; 
- Gefeliciteerd met de sluitende begroting en goedkeurende accountantsverklaring; 
- Storingen en klachten aan de woning worden snel opgelost; 
- Komt altijd een oplossing; 
- Goed en open organisatie; 

Wat kan er beter 
- De jaarrekening en verslag eerder beschikbaar voor bewoners; 
- Tot nu toe geen resultaat gezien op het aanspreken van de bewoners i.v.m. tuinonderhoud in de 

Beatrixstraat; 
- Verlichting buitenkant brandtrap Landjonker; 
- Communicatie met bewoners kan beter, vaker informeren en simpele uitleg; 
- Geen oude koeien uit de sloot. Bestuur van eerder?; 
- Mogelijkheid bekijken of er meerdere aannemers voor WBV Poortugaal kunnen werken,  

zodat er meer keus en concurrentie is; 
 
 

Definitief 

verslag 

Algemene 

Vergadering 

 



 

 

 

 
 
 
 
Vragen:  
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, geeft aan dat hij de stukken heeft ingezien en dat deze niet  
compleet waren, de goedkeurende accountantsverklaring was er niet. De heer Kouters geeft aan  
dat de stukken wel compleet waren en zodra de goedkeurende accountantsverklaring er was deze 
 direct naar de heer Coppenrath is verzonden en op de website is geplaatst. 
 
De heer Kröger, Van Leeuwenhoekstraat 21, bedankt WBV Poortugaal voor het op tijd plaatsen van de financiële 
stukken zoals beloofd. Hij vraagt of deze volgend jaar “simpeler” kunnen. De heer Kouters geeft aan dat hij geen 
invloed heeft op het model van de jaarrekening; dit is regelgeving. Hij zegt toe volgend jaar een “populair 
overzicht” in de vorm van een diagram te maken. 

 
De heer Voortmeijer, Vuurdoorn 24, complimenteert WBV Poortugaal voor het op tijd plaatsen van de financiële 
stukken op de website. 
 
Uitleg van de nieuwe website 
De heer Kouters geeft een korte toelichting op de nieuwe website. Als voorbeeld geeft hij een uitleg over het 
makkelijk melden van technische klachten door middel van iconen. Ook kunnen de huurders direct al aangeven 
wanneer het hun het beste uitkomt dat er iemand langskomt. Foto’s van het eventuele gebrek kunnen (ook) 
worden geüpload.  
 
Vragen: 
 
Mevrouw Stenneken- Beuker, Irenestraat 6, vraagt of dit de enige wijze is om reparatieverzoeken te melden, er 
zijn nog steeds erg veel ouderen. De heer Kouters geeft aan dat 90% op dit moment gebruik maakt van internet 
maar dat iedereen ook kan melden aan de balie en/of de telefoon. Het technisch spreekuur is elke ochtend 

tussen 08.30 - 10.00 uur.  
 
De heer Sol, Van Gogh Allee 142, vraagt zich af of wij inzichtelijk hebben wat er allemaal door onze aannemers 
wordt gemaakt. Hij vind het vreemd dat hij nergens voor hoeft te tekenen wanneer er bijvoorbeeld iets wordt 
vervangen. De heer Kouters geeft aan dat wij de aannemer een opdrachtbon geven en daar staat precies op wat 
ze moeten repareren/vervangen en er wordt gecontroleerd of dit in rekening wordt gebracht. 
 
Speerpunten Ondernemingsplan 2013-2016  
De heer Kouters licht nogmaals kort het ontstaan van het ondernemingsplan toe en noemt de drie belangrijkste 
speerpunten:  
1) Verbeteren van kansen van onze doelgroepen in Albrandswaard.  
2) Zorgen voor goed woningbeheer.  
3) Versterken samenwerking met partijen en participatie van onze huurders.  
De heer Kouters geeft bij ieder speerpunt een uitgebreide toelichting. 
 

Een korte samenvatting: 
 
Verbeteren kansen van onze doelgroepen: 
Woonruimteverdeling:  
De heer Kouters geeft aan dat 90% van de woningen aan woningzoekenden met een huishoudinkomen tot € 
34.678 moeten worden toegewezen. WBV Poortugaal heeft binnen de wettelijke kaders maximaal ingezet op het 
huisvesten van inwoners uit Albrandswaard. Dat heeft geresulteerd in het feit dat wij in 2014 46% van de 
vrijgekomen woningen aan inwoners uit Albrandswaard hebben toegewezen.  
 
Vragen: 
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, vraagt wie de doelgroep van WBV Poortugaal is. De heer Kouters geeft aan 
dat onze doelgroep huishoudens zijn tot een verzamelinkomen van € 34.678 en bijzondere doelgroepen.  
 
De heer Coppenrath vraagt of bewoners van Delta ook tot de bijzondere doelgroep behoren.  

De heer Kouters geeft aan dat bewoners van Delta geen bijzondere doelgroep zijn en ook geen  
voorrang hebben op het woningaanbod, behalve als ze een urgentieverklaring hebben. 
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De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, vraagt hoe we het WISH huis hebben gefinancierd met de  
bouwkosten van € 2 miljoen. De heer Kouters geeft aan dat de stichtingskosten € 2,9 miljoen  
waren, hiervan is € 1 miljoen afgeboekt van de reserves. Alle woningen hebben een onrendabele 
top, bij WISH is dit € 50.000 - € 60.000 per verhuureenheid. De heer Coppenrath geeft aan dat er  
dan nog € 1,9 miljoen overblijft en vraagt waar dit vandaan is gekomen. De heer Kouters geeft  
aan dat dit volledig extern is gefinancierd.  
 
Woonruimteverdeling 2014 
De heer Kouters geeft aan dat er in 2014 85 mutaties zijn geweest, waarvan 15 van WISH. Er zijn 39 woningen 
verhuurd aan inwoners uit Albrandswaard. In totaal hebben we bijna 15.000 reacties op deze leeggekomen 
woningen gehad. 
 

Vragen: 
 
Er wordt gevraagd hoe we de grote toestroom van asielzoekers gaan plaatsen. De heer Kouters geeft aan dat dit 
voor WBV Poortugaal nog onbekend is. 
 
Zorgen voor goed woningbeheer:  
Onderhoud: 

- Schilderwerk 283 woningen 

- Voorafgaand aan schilderwerk kozijnen inclusief hang- en sluitwerk nagezien en daar waar nodig 
hersteld of vervangen 

- Bij een aantal complexen het metsel- en voegwerk, dakpannen en dakramen hersteld en of vervangen 

- In 72 woningen wordt de cv ketel vervangen voor een HR combiketel 
- In diverse complexen onderhoud aan mechanische ventilatie-installaties 

- Bij 96 woningen is de keukeninrichting vervangen 

- 39 badkamers en 32 toiletten vervangen 

- Zachtboardplafonds vervangen 

- Aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen 

- Het onderhoud van drainages, voetpaden en slootbermen 

 
Extra onderhoud en leefbaarheid: 

- 74 keukeninrichting complexgewijs vervangen 
- Onkruidbestrijding achterpaden 
- Na-isolatie: 87 woningen hebben een energielabelverbetering gekregen 
- Asbestinventarisatie in 6 complexen 
- Wijkschouw gestart in samenwerking met de Gemeente Albrandswaard en de Politie 
- Controle tuinonderhoud voor- en najaar  
- Voorbereiden conditiemeting t.b.v. meerjarenonderhoudsplanning 

 
De heer Kouters geeft aan dat de na-isolatie onder andere wordt gedaan voor het verlagen van de woonlasten en 
te voldoen aan de milieueisen. Tijdens de wijkschouw in samenwerking met de Gemeente Albrandswaard en de 

Politie was er dit jaar een buurtent waar ook een ex-inbreker aanwezig was voor informatie en tips, dit om het 
veiligheidsgevoel te verbeteren. 
 
Vragen: 
 
De heer Voortmeijer, Vuurdoorn 24, vraagt welk gedeelte van het schilderwerk is gedaan, of dat het de gehele 
woning betreft. De heer van Heusden geeft aan dit een combinatie is tussen blank werk en dekkend schilderen. 
Blank werk kan ook alleen de voordeur en achterdeur zijn. 
 
De heer Voortmeijer, Vuurdoorn 24, vraagt zich af of het onderhoud groenvoorziening in de huurprijs wordt 
doorberekend. De heer Kouters zegt dat dit terug komt in de puntenwaardering van de woning en dat we vooral 
in de wijken rondlopen om dit te controleren. 
 
De heer Groeneveld, de Snip 6, geeft aan dat er een hoop energieverlies is door de lange leidingen naar 
bijvoorbeeld de keuken om warm water te krijgen; dit is makkelijk op te lossen met een close-in boiler. 
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Huurverhoging 2015:  

De heer Kouters geeft middels een sheet aan hoe de huurverhoging 2015 eruit ziet. Betaalbaarheid 
staat hoog in het vaandel. WBV Poortugaal heeft zich ingespannen om de huurverhoging te  
matigen. Er zijn dit jaar 6 scenario’s doorberekend en uiteindelijk zijn we tot een gemiddelde  
huurverhoging van 1,84% gekomen. 
 
Samenvatting: 

Inkomen 2013 WBV 
POORTUGAAL 

Wet 

< € 34.229 1,5% 2,5% 

> € 34.229 < € 43.786 2,0% 3,0% 

> € 43786 3,0% 5,0% 

Gewogen gemiddelde 1,84%   

 
De heer Kouters geeft de prognose van de gemiddelde huurverhoging voor de komende jaren weer.  
 
Vragen: 
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, vindt dat de huur inmiddels te hoog is om te kunnen betalen voor de 
huurders met een inkomen rond de armoedegrens. En geeft aan een onderzoek te hebben gelezen van Atrivé 
waarin wordt aangegeven dat een huurverhoging dit jaar niet had gehoeven. WBV Poortugaal heeft een sociale 
verplichting, er had geen huurverhoging mogen worden doorgevoerd. De heer Kouters licht toe dat er zeker is 
gekeken naar de betaalbaarheid en dat we met een gemiddelde huurverhoging van 1,84% dat bewijzen. WBV 
Poortugaal heeft nog steeds te maken met het betalen van de verhuurderheffing in 2015 ook de 
aannemers/onderhoudskosten stijgen jaarlijks met minimaal het inflatie percentage.  
 

De heer Voortmijer, Vuurdoorn 24, geeft aan dat de ouderen jaarlijks geld moeten inleveren. De heer Kouters 
geeft aan dat hij daar geen invloed op heeft. 
 
De heer Groeneveld, de Snip 6, geeft aan dat in de prognose wordt uitgegaan van 2% inflatie. De afgelopen 
jaren is de inflatie beduidend minder dit zouden wij in onze prognose moeten bijstellen. De heer Kouters reageert 
hierop door uit te leggen hier een beperkte invloed op te hebben omdat het WSW (toezichthouder) naar een 
gemiddelde kijkt van 1945 tot nu en dat de inflatie dan uitkomt op 2%. 
 
Mevrouw Vertregt, Tuinstraat 9, reageert dat haar inkomen ook jaarlijks daalt, maar klaagt ook niet. 
 
Financiën:  
De heer Kouters geeft middels diverse sheets de inkomsten en uitgaven van 2014 weer. 
 
Vragen: 
 

De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, vraagt wat heffingen van 10% inhouden, want hij heeft een huurverhoging 
van 15%. De voorzitter vraagt hoe hij op 15% komt. De heer Coppenrath geeft aan dat dit 2 keer 6,5% en de 
huurverhoging van dit jaar is.  
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, vraagt hoe het kan dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, zit WISH 
hier ook in verwerkt. De heer Kouters geeft aan dat dit correct is, o.a. bouwkosten. 
 
Versterken samenwerking partijen en participatie van onze huurders: 
De heer Kouters geeft een uitgebreide toelichting over de Klankbordgroep en de belanghouders. 
 
Vragen: 
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, herkent hier niets in, er is nooit een discussie over kosten en betaalbaarheid. 
De heer Kouters geeft aan dat hier wel over is gesproken. 
 

De heer Groeneveld, de Snip 6, heeft de indruk dat de klankbordgroep er is voor de directie en niet voor de 
huurders. Hij geeft aan dat hij de klankbordgroep niet kan benaderen en/of opmerkingen kan plaatsen. De heer 
Kouters geeft aan dat de klankbordgroep voor iedereen toegankelijk is. Er heeft al meerdere malen een oproep in 
het woonmagazine gestaan over de klankbordgroep en dat er via Brenda Burgmans- Luiten vragen kunnen  
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worden gesteld. Mevrouw Vertregt van de klankbordgroep stelt voor dat er een eigen emailadres  
komt voor de klankbordgroep waar ze direct op te benaderen zijn. De heer Kouters stemt toe en  
zal zorgen dat er een emailadres op de website komt te staan. 
 
Nieuwe woningwet 
De heer Kouters geeft een uitgebreide toelichting over de belangrijke onderdelen van de herziene 
 woningwet per 1 juli 2015.  
1) Versterking rol huurders; 
2) Huurderszetel in RvC; 
3) Benoeming van leden van de RvC; 
4) Nieuwe statuten; 
5) Geen huurwoningen in de vrije sector; 
 

Vragen: 
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, geeft aan dat er nooit eerder een oproep is gedaan bij de huurders voor de 
huurderszetel in de RvC en dat de heer Van der Meer geen voorzitter had mogen worden. De voorzitter geeft aan 
dat de benoemingen zijn gedaan door voordrachten. De heer Kouters bevestigt dit en geeft aan dat de heer Van 
der Meer wel op de juiste wijze is voorgedragen en benoemd. 
 
Geen huurwoningen in de vrije sector  
De heer Kouters legt uit dat wij geen woningen in de vrije sector meer willen hebben i.v.m. het moeten scheiden 
van de administratie.  
 
Vragen: 
 
De heer Voortmeijer, Vuurdoorn 24, vraagt hoe het kan dat de huur van een woning bij leegkomst wordt 
verhoogd met 35%. De heer Kouters geeft aan dat dit huurharmonisatie is op basis van het 

puntenwaarderingsstelsel. 
 

3.Vaststelling verslag  en jaarlijkse verantwoordingsstukken van 2014. 

3a. de notulen van de Algemene Vergadering van 25 juni 2014 
Het verslag was op aanvraag bij de bestuurssecretaris verkrijgbaar op het kantoor aan de Dorpsstraat 80 te 
Poortugaal.  
 
De voorzitter stelt de vraag of er leden zijn die opmerkingen/wijzigingen hebben t.a.v. het verslag. Geen van de 
leden heeft opmerkingen/wijzigingen. Het verslag wordt zonder opmerkingen/wijzingen goedgekeurd en 
ondertekend.  
Extra notitie: Met in acht name van het feit dat de heren Voortmeijer en Coppenrath niet akkoord zijn met de 
jaarstukken 2013. 
 
3b. het verslag van het bestuur  
Dit verslag is op de website geplaatst en was op aanvraag op papier verkrijgbaar bij de bestuurssecretaris op het 
kantoor aan de Dorpsstraat 80 te Poortugaal. Het verslag voldoet aan de regelgeving die het Ministerie van BZK 
en de Governancecode hieraan stelt. 

  
3c. het verslag van de Raad van Commissarissen 
Dit verslag is op de website geplaatst en was op aanvraag op papier verkrijgbaar bij de bestuurssecretaris op het 
kantoor aan de Dorpsstraat 80 te Poortugaal. Het verslag voldoet aan de regelgeving die het Ministerie van BZK 
en de Governancecode hieraan stelt. 
 
3d. het Volkshuisvestingsverslag 
Dit verslag is op de website geplaatst en heeft vanaf 15 juni 2015 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur in het 
kantoor Dorpsstraat 80 te Poortugaal ter inzage gelegen. Het verslag voldoet aan de richtlijnen dat het BBSH 
daaraan stelt. 
 
3e. jaarrekening 2014. 
Dit verslag is op de website geplaatst en heeft vanaf 15 juni 2015 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur in het 
kantoor Dorpsstraat 80 te Poortugaal ter inzage gelegen. 
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De voorzitter geeft aan dat op vrijdag 13 juni de presentatie van de accountantscontrole voor de  
directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden.  
Het accountantsbureau Deloitte heeft daarna de ‘controleverklaring van de onafhankelijke  
accountant’ voorheen de ‘goedkeurende verklaring’ afgegeven. 
 
De directeur-bestuurder geeft de navolgende toelichting over de financiële positie: 

1. jaarresultaat 2014 positief  
2. stand van het eigen vermogen 
3. verloop van de algemene bedrijfsreserve 

 
Vragen: 
 

De heer Voortmeijer, Vuurdoorn 24, geeft aan dat de algemene bedrijfsreserve in 2011 € 6 miljoen was, hoe kan 
het dat in de sheet € 3 miljoen staat. De heer Kouters geeft aan dat dit aan de hoge kant is, maar er nu geen 
antwoord op kan geven, hij zal hierover een terugkoppeling geven. 
 
De heer Terpstra, Vuurdoorn 25, geeft aan dat er wel andere manieren zijn om kosten te verlagen, bijvoorbeeld 
bij de bedrijfsvoering. De heer Kouters neemt dit voor kennisgeving aan. 
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, geeft aan dat politieke partij OPA andere ideeën heeft over de jaarstukken. 
 
De Raad van Commissarissen heeft, conform de Statuten artikel 38, lid 4 en na kennis genomen te hebben van 
de concept controleverklaring van Deloitte, de jaarstukken in de vergadering van 19 juni 2015 goedgekeurd en 
het bestuur (directeur-bestuurder) heeft deze vervolgens vastgesteld. 
 
De voorzitter stelt namens de RvC voor om punt 3 (b t/m d) vast te stellen. De stukken; het verslag van het 
bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen, het Volkshuisvestingsverslag worden met algehele 

instemming vastgesteld.  
 
De voorzitter stelt namens de RvC voor om punt 3e (jaarrekening 2014) vast te stellen en vraagt decharge voor 
het gevoerde beleid te verlenen. Het jaarverslag 2014, inclusief jaarrekening 2014, wordt met meerderheid van 
stemmen door middel van handen opsteken vastgesteld.  
 
De voorzitter vraagt ook om stemming voor decharge voor het beleid, 31 stemmen voor, 5 tegen. Met 
meerderheid van stemmen is decharge verleend. 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor het vertrouwen in het bestuur, de Raad van Commissarissen en de 
werkorganisatie. 
 

4. Aftreden en (her)benoeming RvC leden 

 
Voordracht door de Raad van Commissarissen voor de vacature Algemeen Commissaris. 
De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster dit jaar de heer J.W. Ponstein aftredend en niet herkiesbaar is. De 
heer Van der Stoep krijgt 3 minuten de tijd om zichzelf voor te stellen. Mevrouw Hanemaaijer zal een toelichting 
geven over het proces wat zij heeft begeleid. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hanemaaijer. 
 
Mevrouw Hanemaaijer geeft een uitgebreide toelichting over de bindende voordracht en hoe de selectieprocedure 
heeft plaatsgevonden. Er waren 18 reacties, waaronder 1 vrouw. Drie kandidaten kwamen uit Poortugaal. Met zes 
kandidaten is een intakegesprek geweest t.b.v. bespreken van het cv. Hiervan bleven er vier over, de 
selectiecommissie heeft uiteindelijk gekozen voor de heer Van der Stoep. Het woord wordt gegeven aan de heer 
Van der Stoep. 
 
De heer Van der Stoep stelt zichzelf voor. 
 
De voorzitter stelt voor om tot stemming over te gaan welke zal plaatsvinden via stembiljetten. Er zijn na 
stemming 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De algemene vergadering feliciteert de heer Van der Stoep 
met deze benoeming. 
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Voordracht door de huurders voor de vacature Huurderscommissaris 
De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster de heer J.J. Kranenburg aftredend en  
herbenoembaar is. Er zijn twee voordrachten tot Huurderscommissaris, de heer Coppenrath  
en de heer Kranenburg. Het advies namens de RvC wordt voorgelezen. Uit het advies blijkt dat  
alleen de heer Kranenburg competent is om deze vacature te vervullen. De voorzitter geeft het  
woord aan mevrouw Hanemaaijer en die zal uitleg geven over het proces. 
 
Mevrouw Hanemaaijer geeft aan dat iedereen de profielschets van de voorgedragen kandidaten aan het begin 
van de vergadering heeft mogen ontvangen. Vervolgens geeft mevrouw Hanemaaijer een korte toelichting over 
het verloop van de procedure. 
 
De voorzitter geeft de heer Coppenrath en de heer Kranenburg beiden 3 minuten om zichzelf voor te stellen aan 

de algemene vergadering om daarna over te gaan tot een stemming. Deze zal plaatsvinden door middel van 
stembiljetten. Mevrouw Vertregt, Tuinstraat 9, vraagt of er, voordat er gestemd gaat worden, nog een vraag aan 
de kandidaten mag worden gesteld. De voorzitter en de vergadering geven akkoord voor een stemverklaring. 
Mevrouw Vertregt geeft aan dat de heer Coppenrath tevens lid van de klankbordgroep is en niet competent is om 
deze vacature te vervullen. De uitslag luidt, 7 stemmen voor de heer Coppenrath en 26 stemmen voor de heer 
Kranenburg. De algemene vergadering feliciteert de heer Kranenburg. De heer Kranenburg bedankt de algemene 
vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 
5. Wat verder ter tafel komt 
 
De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, vraagt of hij aan de RvC een aantal vragen mag stellen. De heer Kranenburg 
stelt voor om dit te doen wanneer de gehele RvC aanwezig is. De voorzitter vraagt of het openbare vragen zijn 
en geeft toestemming tot het stellen van vragen. 
1) In 2012 is de omzetting geweest van een 3 lagen model naar een 2 lagen model, de heer Kouters werd toen 
aangesteld als directeur bestuurder, waarom is er niks gedaan aan zijn salaris van € 162.000. De heer 

Kranenburg geeft aan dat dit salaris is vastgesteld op cao niveau en dat het nu in de overgangsregeling valt van 
7 jaar waardoor het salaris wordt afgebouwd. De heer Kranenburg geeft aan dat hier al eerder mailwisseling over 
is geweest. De heer Coppenrath geeft aan dat dit salaris hem cadeau is gedaan en het de huurder € 472.228 
kost. 
 
De heer Kröger, Van Leeuwenhoekstraat 21, zegt dat de heer Coppenrath geen oude koeien uit de sloot moet 
halen en dat dit om een persoonlijke vete gaat. 
 
De voorzitter sluit de vragenronde af. 
 
De heer Kranenburg nodigt de heer Coppenrath uit voor een persoonlijk gesprek met de RvC indien de heer 
Coppenrath daar behoefte aan heeft. 
 
6. Rondvraag 

De voorzitter geeft een ieder de gelegenheid tot het stellen van vragen van algemene aard.  
 
De heer Groeneveld, de Snip 6, spreekt over het incident aan de Waalstraat en vraagt zich af wat onze 
betrokkenheid hierin was/is. De heer Kouters geeft aan dat deze juridische zaak op dit moment nog loopt en wij 
het noodlottige voorval als WBV Poortugaal niet hebben zien aankomen. 
 
De heer Mons, Akkerstraat 3, zegt al 39 jaar lid te zijn van WBV Poortugaal en ooit ook commissaris is geweest. 
Hij heeft vanavond veel vragen gehoord die voor spanningsvelden zorgen. Hij denkt dat deze vragen ook wel 
schriftelijk aan de voorkant hadden kunnen worden gesteld en hoopt dat we dit kunnen doen voor de volgende 
vergadering. 
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7. Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst, inbreng en vertrouwen. Hij sluit de vergadering om 22:30 uur en 
geeft het woord aan de heer Kouters. De heer Kouters deelt bloemen uit aan de heer Van der Stoep, de heer 
Coppenrath en de heer Kranenburg. De heer Kouters geeft aan dat er nu gelegenheid is om een consumptie met 

elkaar te nuttigen. 
 
Dit korte verslag is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2016 
 
M.J.M.M. Kouters, directeur-bestuurder   mr. J.W. van der Meer, Voorzitter RvC 
 
 
 
……………………           ……………………… 
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