
 

JAARVERSLAG 2020 

Mijn vierde poging om te beginnen. Het begin van 2020 was zo gewoon; bestuursvergaderingen, veel 

heil en zegen, niets aan de hand. 

We zijn als bestuur van AH WOON druk bezig met de voorbereidingen van de ALV (Algemene 

Ledenvergadering) en het bijzondere symposium ‘Na Nu’. Het laatste samen met Stichting 

Woonborg, mede om het afscheid van Jelly en Johan extra aandacht te geven. 

En dan, 12 maart 2020, de eerste persconferentie over de corona maatregelen. Het hele land gaat in 

lockdown en veel mensen moeten thuiswerken. We denken dan nog dat het in de zomer wel voorbij 

zal zijn. 

Nieuwe begrippen doen hun intrede; digitaal vergaderen, mondkapjes(plicht), 1,5 meter, niezen in je 

elleboog.  

Ondertussen zo goed en zo kwaad als het gaat toch de draad weer oppakken. We beginnen in april 

met een nieuw bestuur, ondergetekende als (interim) voorzitter, Tineke, Ivonne en Goos. Jelly en 

Johan hun aftreden is in het water gevallen, de start gaat vreemd. 

In de zomer toch bezig met de gebruikelijke Prestatieafspraken, ondertussen afwegend en pratend 

over wat de gevolgen van de corona-crisis zullen zijn. Och, heerlijke onwetendheid. Voorbereidingen 

voor de ALV in het najaar, gesprekken met kandidaat bestuursleden. Het resultaat laten we u zien op 

de ALV, met het voorstel om Pim Hangjas te benoemen tot bestuurslid. 

In de tweede helft van het jaar adviseren we positief over de herbenoeming van Frits Nicolai als RvC-

lid (Raad van Commissarissen), werken we mee aan de beoordeling van het functioneren van 

Woonborg en wordt Esther Lieffers, met ook een positief advies van ons, benoemd tot nieuw RvC-lid.  

In het najaar komen we een aantal keren samen met onze buren Huurdersverenigingen HBV SEW 

Eelde en de Deelmacht Gieten. Hieruit ontstaan blijvende contacten, vooral ook om gezamenlijk te 

overleggen over zaken die de respectievelijke gemeenten aangaan. 

De Prestatieafspraken worden in december weer ondertekend; bij de Gemeenten Noordenveld en 

Groningen gebeurt dat digitaal, bij de Gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo ‘live’. 

Een kort en persoonlijk verslag van een vreemd eerste jaar als voorzitter van AH WOON. 

Terugkijkend met veel plezier, maar ook met veel eerste keren, die vaak ook nog vreemd gingen. 

 

Ik hoop u allen binnenkort weer echt te treffen! 

 

Jan Emmens 

Voorzitter 


