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«Adres» 

«Postcode»  «Plaatsnaam» 

 

Datum dagtekening 

Onderwerp Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Woonmeij, die gehouden 
wordt op dinsdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in ‘t Spectrum, Steeg 9 te Schijndel.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1 Opening 
2 Ingekomen stukken en mededelingen 
3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 december 2018 (bijlage) 
4 Jaarverslag 2018  
5 Bestuursreglement  
6 Rondvraag 
7 Sluiting 

 
Vanaf 11 juni 2019 liggen de bijlagen, die horen bij de agendapunten 4 en 5 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 13 december 2018 treft u tevens bij deze uitnodiging aan. 
 
Graag tot ziens op 25 juni. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Wonders 
directeur-bestuurder 
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Toelichting 
 

4 Jaarverslag 2018 
Woonmeij presenteert haar eerste jaarverslag. Het eerste Woonmeij-jaar is immers een 

feit. In 2018 hebben we als fusie organisatie onze focus en prioriteiten gericht op onze 

dienstverlening aan de klant, terwijl Woonmeij letterlijk werd opgebouwd.  

Ondanks dit bijzondere eerste jaar voor Woonmeij, zijn in 2018 ook de normale 

werkzaamheden van onze corporatie gewoon doorgegaan. In 2018 zijn wederom 

woningen gebouwd, verhuurd en onderhouden en hebben we mensen geholpen in hun 

specifieke woonbehoeften, daar waar nodig met maatwerk.  

 

Zoals ten doel gesteld in het fusieplan is in 2018 de eerste stap naar een flinke daling in 

de bedrijfslasten gerealiseerd. In 2019 wordt deze daling verder doorgezet. Dit alles 

terwijl toch in 2018 incidenteel extra kosten zijn gemaakt ten behoeve van de fusie en het 

nieuwe Koersplan 2019. Dit nieuwe Koersplan is in samenspraak met alle stakeholders 

opgesteld als hernieuwde strategische basis voor de toekomst en draagt de naam “prettig 

duurzaam wonen”. 

 

Dit alles overziend was 2018 een boordevol jaar voor Woonmeij, maar we zijn goed op de 

kaart gezet, financieel gezond en hebben een nieuw Koersplan klaar om de opgaven en 

uitdagingen die in het verschiet liggen op te pakken. Samen hebben we een gezonde 

basis voor de toekomst gecreëerd en bouwen we voor onze huurders verder aan “prettig 

duurzaam wonen”. In het jaarverslag rapporteren we over dit eerste jaar. Aan de leden 

wordt verzocht de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden 

toezicht. 

 
5 Bestuursreglement 

In verband met het vertrek van Leo Overmars uit het bestuur van Woonmeij en het 

daaropvolgende besluit van de RvC om verder te gaan met een éénhoofdig bestuur, 

moeten een aantal governancestukken worden aangepast, omdat deze geschreven zijn 

voor een tweehoofdig bestuur. Dit geldt onder andere voor het bestuursreglement. 
Aanpassingen ten opzichte van het oude bestuursreglement zitten met name op: 

• Verwijzing naar een overgangsbepaling eruit gehaald, immers deze is niet meer van 
toepassing; 

• Het oude artikel 8 is verwijderd, immers dat gaat expliciet over het collegiaal bestuur; 

• In het oude reglement stond nog een verkeerde verwijzing in het artikel “bezoldiging”. 
Dit is hersteld; 

• En er zijn een kleine tekstuele correcties doorgevoerd.  
 
 
*Adviesrecht Algemene Ledenvergadering 
Voor agendapunt 4 en 5 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 2019 te zijn 
uitgebracht. 
 

mailto:jdlaat@woonmeij.nl

