
Notulen algemene ledenvergadering 
Loftbewoner-S – 20-7-2017 
  

Agenda 
  
Jack Hock en Jos van Wagenberg komen langs om in dialoog te gaan over de volgende 
punten: 
- Vastgoed gebonden service kosten 
- Ontwerp ‘Haasje Over’ Trudo 
  
Daarnaast agendapunten ‘onder ons’: 
- Onderzoek Zonnepanelen 
- Terugblik afgelopen jaar 
- Bestuurssamenstelling. Wil je het bestuur mee versterken, meld je dan even aan 
- Financieel verslag 
- Rondvraag 
- Borrel 
  
Ineke Hurkmans opent de vergadering om 19:59 

Inleiding 
  

• Jack Hock en Jos van Wagenberg van Trudo zijn te gast voor de eerste twee 
agendapunten 

  

Vastgoedgebonden servicekosten 
  
Trudo heeft een aanbod gedaan aan de bewoners van Anton & Gerard om vastgoed 
gebonden servicekosten met 70% te verlagen. Loftbewoner-S heeft met Trudo enkele 
maanden geleden overlegd hoe dit aan te vliegen. Voordat dit voorstel in werking kan 
treden moet namelijk van elke huurder een akkoord ontvangen zijn. Het betalen en 
afrekenen van servicekosten is namelijk vastgelegd in de huurcontracten. 
  
Er is afgesproken om via email de ondertekening plaats te laten vinden, o.a. om 
bewoners die (langere tijd) op reis zijn ook de mogelijkheid te geven te tekenen. 
Uiteindelijk zijn er enkele tientallen bewoners in A&G geweest die niet getekend 
hebben. Vanwege privacy kan Loftbewoner-S niet beschikken over (mail)adressen van 
personen die niet ondertekend hebben. 
  
Jack Hock (JH): Trudo heeft als doelstelling om woonlasten te verlagen. Dit omvat 2 
stappen: gematigde huurverhoging (of in sommige gevallen huurverlaging), en in alle 



complexen de vastgoed gebonden servicekosten afschaffen, als de huurders hiermee 
instemmen. 
  
Doordat niet iedereen getekend / ingestemd heeft is het voorstel voor 2017 van tafel. 
Trudo wil nog een poging wagen: als voor 1 januari 2018 alsnog door iedereen 
ondertekend is, worden de servicekosten in dat jaar alsnog afgeschaft. 
  
Er is geen dubbele agenda, en ook zeker geen sprake van serviceverlaging. Dit voorstel 
is enkel bedoeld om de woonlasten te verlagen. 
  
Jos van Wagenberg (JvW): Er zijn vragen/zorgen geuit over verlagen van het 
serviceniveau na deze afschaffing van kosten. Dit is niet van toepassing. 
  
De allonge is in juridische termen omschreven omdat het een aanvulling is op het 
huurcontract. 
  
Daarnaast is er inderdaad een clausule opgenomen dat deze regeling gewijzigd kan 
worden, enkel en alleen om in de toekomst in te kunnen spelen op veranderende 
situaties (bijv. qua wetgeving). 
  
Tot nu toe heeft Trudo deze regeling bij 70 van haar complexen voorgesteld: bij 20 is 
100% ondertekening gehaald. A&G is van deze 70 weliswaar het grootste complex, 
maar hier staat tegenover dat de lasten in A&G ook het meest significant omlaag 
zouden gaan. De bewoners van A&G hebben in relatieve zin dus het meeste baat bij 
deze regeling, in vergelijking met andere complexen. 
  
In het nieuwe voorstel wordt de clausule die gaat over afrekening 2015 geschrapt 
omdat hier veel vragen over kwamen. 
  
Het nieuwe voorstel van Trudo is om op papier handtekeningen te verzamelen, zonder 
persoonsgegevens. Hiermee lossen we het privacy bezwaar op, maar moeten wij als 
bewoners wel zelf van deur tot deur om te zorgen dat iedereen tekent. 
  
Opmerking vanuit enkele bewoners: Er was tijdsdruk om te tekenen (2 maanden), 
waardoor sommigen zich onder druk gezet voelden. 
  
Tim Kouthoofd (TK): Gezien het korte tijdsbestek is met Trudo overlegd over de beste 
methode om dit voor elkaar te krijgen. Destijds is gekozen om dit digitaal te doen, bij 
de 2e poging gaan we dit anders doen. En gaan we zo graag de discussie aan over de 
beste manier om dit te doen. 
  
  
Vraag: Is dit nieuwe voorstel ook direct afgedekt in nieuwe huurcontracten? 
Antwoord: Ja, vanaf 1 juli is de mogelijkheid om geen servicekosten te rekenen in alle 
nieuwe contracten opgenomen. 
  
Vraag: Blijven documenten die nu getekend zijn geldig? 



Antwoord: Nee, die documenten waren tijdsgebonden. Iedereen moet opnieuw 
tekenen. 
  
Vraag: Moeten medehuurders ook tekenen? 
Antwoord: Ja 
  
Vraag: Is iedereen benaderd? Er zijn personen die aangeven niets ontvangen te 
hebben? Ook in het geval van onderhuur e.d. 
Antwoord: Naar het beste oordeel van Trudo is iedereen benaderd. Hier kunnen 
mensen tussendoor geglipt zijn, maar waarschijnlijk niet tientallen. 
  
Vraag: Hoe gaan we om met mensen die halverwege het jaar vertrekken? Krijgen die 
dan nog geld terug? 
Antwoord: Nee, de enige servicekosten die overblijven zijn vast. Gaat een bewoner 
halverwege het jaar weg, dan krijgt men geen reeds service betaalde kosten terug. 
Jaarlijks wordt met de bewoners de vaste servicekosten vastgesteld, die daarna voor 
dat jaar vast staan. 
  
  
Vraag: De afgelopen jaren zijn er veel vragen geweest over de opbouw van 
servicekosten. Door Trudo is lange tijd beloofd dat er duidelijkheid verschaft zou 
worden over bijvoorbeeld de hoge kosten voor verwarming/verlichting algemene 
ruimten. Dit antwoord is nooit gekomen, en lijkt er ook niet te gaan komen met de 
nieuwe servicekosten structuur. 
Antwoord: Er is onderzoek gedaan naar de hoge kosten voor verwarming algemene 
ruimtes. Door Trudo zijn op basis hiervan o.a. kleppen vervangen waardoor 
warm/koud water niet meer gemengd worden (met onnodig stoken tot gevolg). In 
2016 heeft dit al effect gehad op de stookkosten. Daarnaast wordt in de algemene 
verwarming/koeling ook de lucht die de lofts ingeblazen wordt voorverwarmd. Dit 
heeft wat lagere stookkosten voor bewoners tot gevolg, maar betekent wel dat de 
kostenpost in totaliteit hoog is. In de nieuwe servicekosten structuur komt deze 
kostenpost volledig voor rekening van Trudo. 
  
  
Vraag: Er waren veel bewoners die vragen hadden over specifieke zinnen in de allonge. 
Is het mogelijk om deze tekst aan te passen voor de bewoners? 
Antwoord: Nee, dit is een juridisch document. Jos van Wagenberg biedt wel aan om, 
als er een aantal bewoners kritische vragen hebben, dat in een te plannen bijeenkomst 
te bespreken. 
  
  
Vraag: Moet er echt 100% getekend zijn? 
Antwoord: Ja, omdat dit specifiek in alle contracten staat en het huurrecht hier zeer 
strikt in is (servicekosten afrekenen is een “recht”). Elke bewoner moet tekenen om 
deze wijziging door te laten gaan. 
  
  



Vraag: Gaat Trudo bij zichzelf te rade wat het betekent dat er veel mensen zo 
argwanend zijn tegenover Trudo? 
Antwoord: Ja, en Trudo trekt zich dit zeer aan. Met name omdat er geen adder onder 
het gras zit. Trudo is zeer bereid om te investeren en projecten te starten die anderen 
niet aandurven. Maar in ruil hiervoor vragen ze wel iets terug van de bewoners. In dit 
geval betekent dit dat de bewoners zelf de handtekeningen moeten regelen. 
  
Vraag: Wie wil zich inzetten om in een klein groepje de kar te gaan trekken? 
Antwoord: De volgende bewoners hebben zich als vrijwilliger aangemeld om mee te 
helpen de handtekeningen te verzamelen voor het nieuwe voorstel voor afschaffen 
van de servicekosten: 

• Stan Nelissen 

• Lenneke van der Werf 

• Tom Brouwers 

• Remco Kantelberg 

• Marieke Lustenhouwer 
 
  
Vraag: Tellen zakelijke huurders ook mee in dit voorstel? 
Antwoord: Nee, alleen de particuliere huurders krijgen dit voorstel. 
  
Vervolgstappen: 

• Als bewoners moeten we een plan maken hoe we dit gaan aanpakken, hier maken we 
een werkgroepje voor. 
  
  

Ontwerp ‘Haasje Over’ Trudo 
  
Trudo wil op termijn graag inbreng van bewoners over het ‘Haasje Over’ project. 
  
Area51 blijft staan. In contracten met gemeente / VolkerWessels is een specifiek aantal 
m2 bouwvolume opgenomen. Die eis blijft staan. Vanuit dat perspectief zal Haasje 
Over door gaan. 
  
Uitgangspunt: waar je ook staat op het Ketelhuisplein moet je de Hoge Rug kunnen 
zien. Over de exacte invulling loopt nog discussie tussen Trudo en de 
supervisors/aandeelhouders. 
  
Als de interne discussies beslecht zijn rond september komt er een presentatie, en 
kunnen bewoners meepraten. 
  
  
  
21:08 korte pauze 
  
  



21:17 vergadering hervat 
  

Onderzoek zonnepanelen 
  
Een groepje bewoners is al langere tijd bezig met nadenken over hoe A&G en Strijp-S 
duurzamer kunnen worden. Zonnepanelen is een manier om hieraan bij te dragen. 
Trudo zelf gaat hier geen stappen in ondernemen, maar ze staan wel open voor eigen 
initiatieven van de bewoners. 
  
In 2016 is een enquête rondgestuurd onder bewoners waaruit blijkt dat een grote 
groep bewoners interesse heeft. Er is met Trudo en een aantal organisaties onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden. 
  
Het concrete voorstel is om zonnepanelen te plaatsen op de daken van A&G, op de 
gebieden waar niet gelopen kan worden. Alle bewoners kunnen kiezen om hieraan 
mee te investeren of niet. In ruil voor een investering krijg je een percentage van de 
opgeleverde energie. 
  
De verdeling van de opbrengst kan op 2 manieren: 
  

1. Fysiek (waarbij opgeleverde stroom ook echt naar je eigen loft / stroom meter gaat), 
waar het gebouw eenmalig klaargemaakt voor moet worden. 
 
of 

2. Virtueel (waarbij de totale opbrengst terug gaat naar het stroomnet, en de bewoners 
die meedoen jaarlijks voordeel krijgen op o.a. energiebelastingen). 
 
Voordeel: alle bewoners in het postcodegebied kunnen meedoen. Nadeel: meer 
administratie nodig, opzet van vereniging, administratie, e.d. 
  
De eerste optie levert over een aantal jaar meer rendement op vanuit financieel 
perspectief. 
  
Vraag: Wat gebeurt in het geval van verhuizing? 
Antwoord: In geval van verhuizing heb je een terugkoopgarantie (naar rato van lengte 
van bewoning). 
  
Vraag: Wat voor kosten gaat het over? 
Antwoord: Minimum kunnen we als bewoners zelf bepalen, dit staat nog niet vast. 
  
Vraag: Wat is de terugverdientijd voor de investering? 
Antwoord: Ca. 9 jaar bij permanente bewoning, alle kosten terugverdiend voor de 
installatie. Ook bij eerdere verhuizing kan dit nog steeds lucratief zijn, vanwege de 
terugkoopgarantie. 
  



Vraag: Hoe kijken de aanwezigen en alle andere leden aan tegen dit idee? En wil 
iemand meehelpen om dit verder uit te werken. 
Antwoord: Deze vraag wordt breder uitgezet via de nieuwsbrief en overige 
communicatiekanalen. 
  
Er komt een tweede enquête met meer informatie, voor- en nadelen van de opties, en 
de vraag wie mee zou willen doen en voor welk bedrag. En willen we überhaupt wel 
zonnepanelen op onze daken. Een klein werkgroepje zal zich hiermee bezig gaan 
houden. 
 
De volgende bewoners hebben zich als vrijwilliger aangemeld om mee te helpen het 
plan om zonnepanelen op A&G te installeren verder vorm te geven. 

• Friso Geerlings 
  
  

Terugblik afgelopen jaar 
  
Open vraag aan alle aanwezigen: wat is hier het afgelopen jaar gebeurd? 
  

• Connectie nieuwe en oude bewoners is minder geworden. Er zijn veel mutaties. Dat 
vinden we als collectief jammer, en vooral omdat we als bewoners steeds meer samen 
een front moeten vormen. 
 
Van Trudo krijgt de bewonersvereniging we inmiddels lijsten met huisnummers waar 
nieuwe bewoners zijn ingetrokken. Er is een werkgroep “nieuwe buren” opgezet door 
een aantal enthousiaste bewoners, ongeveer een jaar geleden. Nieuwe buren worden 
uitgenodigd voor een kennismaking, en krijgen tips en uitleg over wonen in Anton en 
Gerard. Het animo hiervoor was in eerste instantie laag, maar wordt wel beter. 
 
Hoe kunnen we dit verbeteren? 
Timing van de nieuwe buren borrel is niet optimaal: niet direct bij intrekken 
uitnodigen, maar iets later als iemand gesetteld is. 
Gluren bij de Buren evenement opnieuw gaan organiseren 
Vaker grootschaligere evenementen organiseren (zoals daktuinfeesten) 
Meet and greets organiseren met nieuwe buren, waar alle bewoners welkom zijn 
Combinatie zoeken met nationale burendag? 23 september 

• Nieuw initiatief: eetclub 
Elke maand bij iemand anders thuis georganiseerd, met een specifiek thema. Iedereen 
neemt z’n eigen bord en een gerecht mee. 

• Jaarlijks daktuinfeest 
Vorig jaar waren er te weinig handjes om mee te helpen. Dit jaar is nog onduidelijk of 
dit opnieuw georganiseerd wordt om deze reden. Vandaar de oproep voor vrijwilligers 
om zich te melden. 
Het daktuinfeest kan misschien ook in andere vorm gegoten worden, bijvoorbeeld niet 
tot ‘s nachts laat maar meer overdag.  



• Idee: Strijp-S Torenallee  Aanschuif Picknick (STAP) 
Doel: bewoners Strijp-S verbinden. 
10 september 
Trudo helpt mee met organisatie en afstemming met ondernemers op Strijp-S. 
Noot toegevoegd na de ALV: Op 24-9 wordt door Trudo en andere partijen op Strijp-S 
samen met alle kwartiermakers een feest georganiseerd om nieuwe buren welkom te 
heten. 10-9 komt hiermee te vervallen. 

• Kostenbesparingen door zaken zelf te doen 
Huismeesters Appie en Jeroen proberen gezamenlijke kosten te besparen. Voorbeeld: 
als een goederenlift vaststaat gaan eerst de huismeesters kijken of het op te lossen is 
(deuren goed dicht doen bijv.), voordat de Schindler monteur gebeld wordt. 
Tweede voorbeeld: 95% van de douche verstoppingen kunnen opgelost worden door 
de huismeesters met een waterzuiger. Bewoners dienen verstoppingen wel te blijven 
melden via Trudo: meldingen worden daarna doorgezet naar de huismeesters indien 
mogelijk. 
 
Vraag: Hoe kunnen we voor iedereen helder maken wat de taken vd huismeesters zijn? 
Antwoord: Via nieuwsbrieven wordt hier over gecommuniceerd, de taken zijn niet 
gewijzigd nu. 
 
Vraag: De vergoeding van de huismeesters komt voor 0 euro terug op de servicekosten 
afrekening, hoe kan dat? 
Antwoord: Niet duidelijk, de huismeesters krijgen een vergoeding van 100 euro per 
maand, maar die zijn niet opgenomen op de afrekening. 

• Pagina Strijpers op Facebook 

Strijp-S bewoners worden in de spotlight gezet door Diewke vd Heuvel. 
• Lozjee lofts 

Wordt op vrijwillige basis door bewoners gerund (op schoonmaak en was na). Bij 
speciale wensen, last minute boekingen, etc. wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd 
die in een potje gaat voor de vrijwilligers om wat leuks van te doen. Boekingen die via 
het normale proces verlopen gaan tegen regulier tarief. 
  

Bestuursamenstelling 
  
Oproep: we zoeken vrijwilligers om het bestuur te versterken. 
  
Het huidige bestuur activeert zich op afroep, en komt alleen bijeen als er noodzaak is. 
Er is geen vaste frequentie of tijdsinspanning. 
 
De volgende bewoners hebben zich als vrijwilliger aangemeld om het bestuur van 
Loftbewoner-S te komen versterken. 

• Hanny Visser 

• Remco Kantelberg 

• Lenneke van der Werf 
  



Vraag: Reacties van het bestuur worden soms gemist (bijvoorbeeld in het 
servicekosten verhaal, of omdat niet altijd gereageerd wordt op emails). 
Antwoord: opvolging op mail is een prioriteit, en we nemen dit mee als belangrijk 
verbeterpunt. 
  

Vraag: Er is soms gebrek aan (duidelijke of voldoende) communicatie. Is er nog sprake 
van periodiek overleg met Trudo? 
Antwoord: Nee, dat is door Trudo stopgezet. Dit overleg was bedoeld om in de 
opstartfase de problemen te tackelen. Nadat de meerderheid van deze problemen zijn 
opgelost is dit proces ook stopgezet. A&G was het enige complex waar een dergelijk 
overleg plaats vond. 
  
Vraag: Wat is de toegevoegde waarde van de bewonersvereniging? 
Antwoord: Als er problemen zijn is het goed om een bestaand netwerk te hebben om 
snel te kunnen acteren. Dit doen we op afroep en voor gezamenlijke problemen, niet 
voor individuele klachten. De bewonersvereniging is er niet om de problemen van 
Trudo op te lossen, en dat gat willen, en gaan, we ook niet meer dicht lopen. 
  
Het bestuur vraagt de ALV of het bestuur door mag gaan op deze wijze. 
De ALV aanvaard het aanblijven van de huidige bestuursleden en het doorgaan in de 
vorig jaar op de ALV gekozen richting. 
  

Financieel verslag 
  
Jaarlijks krijgt de bewonersvereniging een klein budget vanuit het Trudo 
Bewonersplatform voor vergaderingen, ALV, etc. Dit wordt verantwoord in een 
financieel verslag. Het jaarlijks budget is goedgekeurd door twee leden: Lotte 
Wijnheimer en Tessa Dwyer. 
  

Rondvraag 
  
Vraag: Er is een algemene mailbox info@loftbewoner-s.nl. Hoe weet het bestuur dat 
alle vragen gezien / beantwoord worden? 
Antwoord: er is 1 iemand die reageert op de mails, de rest van het bestuur kan ook 
meelezen. Via de interne Facebook groep wordt ruggespraak gehouden. 
  
  
De vergadering wordt afgesloten om 22:12 

mailto:info@loftbewoner-s.nl

