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«Briefhoofd1» «Briefhoofd2» 

«Adres» 

«Postcode»  «Plaatsnaam» 

 

Datum 5 juni 2018 

Onderwerp Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Woonmeij, die gehouden 
wordt op woensdag 27 juni a.s. om 19.30 uur in zaal de Ontmoeting in Odendael, 
(Odendael 1) te Sint-Oedenrode.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1 Opening 
Tijdens de opening zullen we terugblikken op het fusieproces en de eerste zes maanden 
Woonmeij. 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 december 2017 (bijlage) 
4 Jaarverslag / jaarrekening (bijlagen) 
5 Statuten Woonmeij (bijlagen) 
6 Huishoudelijk Verenigingsreglement (bijlagen) 
7 Rondvraag 
8 Sluiting 

 
Vanaf 13 juni liggen de bijlagen, die horen bij de agendapunten 3, 4, 5 en 6 ter inzage op 
het kantoor van Woonmeij aan de Kerkendijk 55 te Schijndel. U kunt de vergaderstukken 
ook vinden op www.woonmeij.nl onder “over Woonmeij”, “vereniging”. Tevens liggen ze 
een half uur voor aanvang van de vergadering in de zaal. De notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 20 december 2017 treft u tevens bij deze uitnodiging aan. 
 
Graag tot ziens op 27 juni. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leo Overmars    Mark Wonders 
directeur-bestuurder  directeur-bestuurder 
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Toelichting 
 

4 Jaarverslag / jaarrekening 
Over het jaar 2017 moeten zowel Huis & Erf als Wovesto nog  verantwoording afleggen. Dat 
doen zij door middel van een jaarverslag / jaarrekening. Het  jaarverslag / de jaarrekening 
2017 van Huis & Erf en die van Wovesto zullen beide worden toegelicht. De 
ledenvergadering mag hier advies op uitbrengen (zie hiervoor onderstaande toelichting). 
 

5 Statuten Woonmeij 
In verband met de Veegwet Wonen en het beoordelingskader van de Autoriteit Wonen 
hieromtrent, zijn de statuten van Woonmeij nogmaals tegen het licht gehouden. Vanuit dit 
beoordelingskader zouden de statuten op 1 onderdeel aangepast moeten worden. Er is 
echter ook nog een fout in de statuten geconstateerd en er is tijdens de bespreking van het 
fusievoorstel in de Algemene Ledenvergadering een toezegging gedaan over de omvang 
van de Raad van Commissarissen. Al met al moeten de statuten op drie onderdelen worden 
aangepast: 
Artikel 23.4: In dit artikel wordt verwezen naar artikel 35.7, hetgeen niet juist is (fout in de 
statuten). Er moet worden verwezen naar artikel 36.7 (overnemen bestuurstaken ..). 
Onder vernummering van artikel 30.4 in 30.5, kan een lid 30.4 toegevoegd worden, waarin 
bepaald wordt dat iedere commissaris één stem heeft. 
Artikel 28.3 “De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden”, krijgt de 
toevoeging “en uit maximaal 7 leden”. 
Het voorstel wijziging statuten zal tijdens de ALV worden toegelicht. Aan de ALV wordt 
gevraagd te besluiten tot wijziging van de statuten conform voorstel.  
 

6 Huishoudelijk Verenigingsreglement 
In de statuten van Woonmeij is opgenomen dat een aantal zaken nader wordt uitgewerkt in 
een huishoudelijk reglement. Het gaat daarbij om het lidmaatschap van de vereniging en 
het adviesrecht van de Algemene Ledenvergadering. Het bijgaande concept huishoudelijk 
reglement wordt u ter vaststelling voorgelegd. 

 

 
Adviesrecht Algemene Ledenvergadering 
Voor agendapunt 4 heeft de ledenvergadering adviesrecht. Dit advies mag uitgebracht 
worden aan de Raad van Commissarissen. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u 
uw advies richten aan: jdlaat@woonmeij.nl. Uw advies dient vóór 20 juni te zijn 
uitgebracht. 
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