
Notulenwijzigingen ABo ALV 01-10-09 van de Juridische Toezichtcommissie ABo 
 
De uitnodiging voor de vergadering was niet reglementair (ABo statuten artikel 19 lid 2 en 3). 
 
De presentielijst en de lijst van volmachtgevers ontbreken, inclusief ieders hoedanigheid: 
complex, BC’er, nestor, gast namens welke organisatie, etcetera. 
 
De aanwezigen en volmachtgevers alsnog verifiëren aan de ledenlijst 2009. 
 
REGEL 7. Verwijderen: ["Om 20.15 wordt de vergadering geopend"] 
 
REGELS 11-21. Voordat Thomas de vergadering opent vraagt Hans Talmon het woord. Hij 
verwijst naar zijn pamflet dat alle bewoners eerder die week in de bus hebben ontvangen. Hans 
introduceert zichzelf als juridische toezichtcommissie van de ABo. De laatste vergaderingen is 
het gebruikelijk dat hij voor het begin van de ABo-vergaderingen kort aangeeft wat de juridische 
situatie is. Hans wijst erop dat er allerlei juridische tekortkomingen zijn. Hij waarschuwt voor 
de mogelijkheid dat ABo-leden na afloop van de vergadering een juridische procedure starten om 
de situatie - zoals besluiten van de vergadering - aan te vechten. Hans wil de formeel-juridische 
situatie doornemen om erger te voorkomen. Hij vraagt of de aanwezigen überhaupt de 
vergadering kunnen openen. 
 
Hans loopt even de statuten langs, en werpt daarbij een aantal problemen op: 
 
A. Het lidmaatschap van ABo wordt statutair bepaald door het betalen van contributie. Je betaalt 
contributie via de huur aan Duwo, en Duwo betaalt het door aan ABo. Een of tweemaal per jaar 
maakt Duwo het bedrag aan ABo over, met bijsluiten van de ABo-ledenlijst. Het probleem is dat 
de laatste ledenlijst is van april 2008. Sindsdien heeft de juridische toezichtcommissie Duwo in 
de bestuurloze periode een aantal malen verzocht om de nieuwe ledenlijst. Duwo heeft die echter 
niet gegeven en heeft ook het geld niet overgemaakt dat huurders voor hun ABo-lidmaatschap 
aan Duwo betalen. Dus heel strikt formeel volgens de statuten zijn de vandaag aanwezigen geen 
ABo-lid. Hans benadrukt dat hij dit wil melden zonder er zelf consequenties uit te trekken. 
 
B. Verder zijn er een aantal voorwaarden voor het versturen van de uitnodiging voor de ALV aan 
de leden: 
 
(1) In dit specifieke geval dat er geen bestuur is, wordt de ledenvergadering opgeroepen door tien 
leden. Dat is georganiseerd door Thomas Dekker. Hans neemt aan dat Thomas een lijst heeft van 
tien leden die deze ALV hebben opgeroepen. Dat is dus in orde. 
 
(2) De oproeping in de Delta moet gebeuren met een termijn van 14 dagen en met een aantal 
voorwaarden gesteld aan de inhoud van de oproeping. Ook dit is formeel in orde. 
 
(3) De oproeping in het verenigingsorgaan is een probleem. Een aantal jaren geleden is de 
Aboriginal afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de website gekomen. Op de site is 14 dagen 
geleden de mededeling gedaan dat er vandaag een vergadering zou zijn. Dit was niet voldoende 
omdat de volledige oproeping ontbrak. De plaats van de vergadering ontbrak, zoals ook de 



agenda en de voordracht van het kandidaatbestuur. De volledige uitnodiging stond pas een week 
voor de vergadering op de website. 
 
Een aanwezige interrumpeert dat hij vandaag nog de website heeft bezocht en dat er totaal niets 
vermeld stond over de ALV. Hans onderstreept dat het een bijkomend gebrek is dat de oude niet-
geupdate ABo-website nog steeds in de lucht is zonder doorverwijzing naar de nieuwe. 
 
(4) De laatste voorwaarde is dat de bewonerscommissie-leden en nestoren persoonlijk moeten 
worden uitgenodigd. Hans meldt dat hij zelf als voorzitter van zijn BC geen uitnodiging heeft 
ontvangen. Thomas erkent dat deze uitnodigingen niet zijn verstuurd. Hans concludeert dat dit 
dus een probleem is. 
 
Thijs Timmerman vult aan dat hij zelf via een mailinglist een uitnodiging heeft doorgestuurd naar 
een honderdtal ABo-geïnteresseerden. 
 
Iedereen die wil procederen heeft nu de juridische situatie voor ogen. Een rechtszaak starten is 
ieders eigen keuze. Hans onthoudt zich van advies. 
 
Voordat hij de vergadering wil openen vertelt Thomas dat er een aantal niet-leden aanwezig is. 
Het gaat om te beginnen om de Delta. De overige niet-lid aanwezigen stellen zichzelf voor. Het 
gaat om enkele bestuursleden van de Duwo collega-huurdersverenigingen VBU en Duwoners. 
Ook zijn er bestuursleden van VSSD en STIP. En tenslotte blijken twee leden van ABo's 
kandidaatbestuur geen lid van de vereniging: Steven Hoyer en Eline Kleiwegt. Hans Talmon stelt 
voor om de niet-leden die zichzelf zojuist hebben voorgesteld -- de bestuursleden van VBU, 
Duwoners, VSSD en STIP en de twee kandidaatbestuursleden van ABo -- in de vergadering 
spreekrecht te geven. De ALV stemt hiermee in. 
 
REGEL 26. [Thomas vergeet de vergadering te openen om 20.24 uur] 
 
REGEL 29. Thomas voegt het punt "mededelingen" toe. 
 
REGELS 32-34. Hans Talmon wil dit agendapunt combineren met de thema's "eventueel 
opsplitsen van de vereniging in verenigingen voor reguliere contracten en campuscontracten" 
en "eventueel opheffen van de vereniging". Hans wil dit agenderen vooraf aan de verkiezing 
van het bestuur. Het gaat Hans erom om eerst te bespreken hoe we het conflict binnen de ABo 
gaan oplossen, om na te denken over structuren voor zo'n oplossing, en om daarna eventueel 
pas het nieuwe bestuur te kiezen. Thomas vraagt wat dat conflict inhoudt. Hans wijst op het 
spanningsveld tussen zijn pamflet aan alle bewoners, en de e-mail van het kandidaatbestuur 
naar de leden van studentenverenigingen. Vooraf aan de verkiezing van het bestuur wil Hans 
een structuur vinden om het conflict op te lossen, en ook wil hij eerst een beleidsplan zien van 
het kandidaatbestuur. Hans wil dat er breed over de toekomst van de ABo wordt gediscussieerd. 
Met meerderheid van stemmen wordt dit voorstel verworpen. 
 
REGELS 41-43. Hans Talmon deelt mee dat Jan Willem van Beek (vestigingsdirecteur DUWO 
Delft) hem heeft laten weten op de vergadering langs te willen komen. Het leek Hans zinvol  
– als de vergadering daartoe zou besluiten – dat Van Beek vanaf 21:00 uur een half uur aanwezig 
zou zijn om 5 minuten zijn verhaal te doen en om aansluitend vragen te beantwoorden. Hans 



heeft dit initiatief van Van Beek vervolgens ter coördinatie voorgelegd aan het kandidaatbestuur. 
Thomas Dekker deelt mee dat Van Beek niet zal komen. 
 
REGELS 51-53. Hans Talmon vindt dat er eerst een bestuur moet zijn om de niet-lid kandidaat-
bestuursleden toe te laten als ABo-lid. Pas daarna kunnen zij als bestuurslid worden verkozen. 
Dit volgt uit de statuten. 
 
REGEL 57. Hij is voorzitter geweest van de VSSD (Vereniging voor Studie- en Studenten-
belangen Delft) en heeft huisvesting in zijn portefeuille gehad. Daarbij heeft hij veel met DUWO 
gesproken over de woonproblematiek. Dit wil hij bij de ABo voortzetten. 
 
REGEL 60. Frank Gorte heeft in de gemeenteraad gezeten voor STIP (Studenten Techniek 
in Politiek). Hij heeft daarbij veel met de VSSD samengewerkt vanwege de huisvestings-
problematiek. Hij wil zich bezighouden met zaken die studenten echt aangaan. Op een vraag uit 
de zaal corrigeert hij zich, dat het gaat om alle DUWO-bewoners. 
 
REGEL 64. Hij zegt geen pro-DUWO beleid te willen voeren, maar voornamelijk anti-DUWO. 
Dat is hij namelijk al vijf jaar. 
 
REGEL 68. oud-voorzitster van het VSSD-bestuur...  
 
REGEL 70. Op een vraag uit de zaal laat Eline weten dat zij geen bewoner is van DUWO. 
 
REGEL 71. ...commissie Student en Huis. Daarin houdt Steven zich bezig met huisvesting van 
leden van Virgiel. 
 
REGELS 75-76. ["Het vorige bestuur is gevallen door enkele oudere leden."] Dit is een mening 
van Thomas. Feitelijk is het bestuur ontslagen door de meerderheid van de leden, gedreven door 
een ernstig belangenconflict over een fundamentele huurbeschermingskwestie. 
 
REGEL 76. Thijs Timmerman heeft begrepen dat Thomas Dekker pas op de ALV's is gekomen 
nadat het vorige bestuur was ontslagen. Hij verbaast zich erover dat Thomas problemen heeft met 
vergaderingen waar hij niet bij aanwezig was. 
 
REGEL 79. Hans Talmon voegt toe dat in de e-mail van Thomas Dekker wordt gesproken van 
de "Algemene Bewonersorganisatie voor studenten (ABo)". Hij vraagt hoe het mogelijk is dat de 
kandidaat-voorzitter een naam voor onze vereniging gebruikt die statutair en feitelijk onjuist is. 
Thomas beroept zich op een verspreking en trekt ook deze fout terug. 
 
REGELS 85-89 VERVANGEN DOOR: Erik Strikker: "Ik zou graag nog even willen reageren, 
want u heeft wat dingen rondgestuurd, een pamflet rondgestuurd naar DUWO-huizen, en ik ben 
het eigenlijk ook helemaal niet eens met zo het in dat pamflet geschreven wordt. Het kandidaat-
bestuur wordt daarin omschreven als "nogal ballerig". Ik zou eigenlijk willen dat ook dat pamflet 
wordt ingetrokken." 
 
Hans reageert dat hij vroeger ook Corps-lid is geweest. De opmerking over het "ballengehalte" is 
dus vanuit Hans gezien geen belediging, al komt het bij sommige aangesprokenen mogelijk 



anders over. Met de opmerking heeft Hans niets anders willen zeggen dan dat het ABo-bestuur 
niet representatief is voor de achterban van de ABo. Hans geeft toe dat er in een brief van vier 
pagina's altijd wel iets staat wat niet klopt. Hans benadrukt dat de tekst van zijn pamflet volledig 
blijft staan, maar dat hij bereid is om accenten toe te voegen om "ballengehalte". Hij maakt zijn 
excuses als iemand zich beledigd voelt. 
 
REGELS 97-102. Maaike van Slooten vraagt wat de visie is van het kandidaatbestuur op de 
campuscontract-kwestie, op het feit dat DUWO contracten opzegt van mensen die een onbeperkt 
huurcontract hebben. Uiteindelijk zou dit duizend huurders kunnen raken. Thomas antwoordt 
dat het nog maar gaat om een kandidaatbestuur. Het heeft nog geen inzage in alle stukken. Pas 
daarna wil het kandidaatbestuur een mening vormen. Vanuit de zaal wordt fel gereageerd [door 
Aljen Wilke?]: De enige reden dat we hier met zijn allen bijeen zijn, dat de opkomst vanavond 
zo enorm groot is, is dat we het standpunt willen horen van het kandidaatbestuur over het 
campuscontract. [daverend applaus] 
 
Frank Gorte reageert dat het kandidaatbestuur in ieder geval tot aan de volgende ALV niet het 
eerdere campuscontract-advies van de ABo wil intrekken. Dit kan genoteerd worden als een 
toezegging. Als aan de ABo advies wordt gevraagd dan zal dat uiteraard ook aan de ALV worden 
voorgelegd. Thijs Timmerman vraagt de toezegging dat voor alles in het campuscontract-dossier 
eerst een duidelijk mandaat komt van de ALV. Luc Franssen merkt op dat als de kandidaat-
bestuursleden aanwezig waren geweest op de eerdere vergaderingen, dat ze dan kennis hadden 
kunnen nemen van de zaken die spelen. Hans Talmon voegt eraan toe dat alle stukken gewoon 
op Internet staan, dus dat het kandidaatbestuur geen enkel excuus heeft om nog geen mening te 
hebben over de campuscontract-kwestie. 
 
Thijs Timmerman wil toevoegen dat afgelopen jaren ook de hele koepelvorming een zwaar punt 
was. Het gaat om het uit handen geven van bevoegdheden op strategisch niveau, dus alles boven 
complexniveau, aan een koepel in oprichting. Het gaat niet alleen om de campuscontracten, maar 
ook om wat de leden nog te zeggen hebben en welke invloed ze nog hebben op strategisch 
niveau. 
 
Thomas Dekker wijst erop dat de adviestermijn van de ABo over de campuscontracten voorbij is. 
De ABo kan dus geen advies herzien of nog een keer uitbrengen. Frank Gorte voegt toe dat ABo 
formeel geen advies meer hoeft uit te brengen. "Dat zullen we dus ook niet doen." 
 
Hans Talmon herinnert het kandidaatbestuur aan de opmerking, dat het standpunt dat de ABo tot 
nu toe heeft ingenomen, in ieder geval tot de volgende ALV niet wordt gewijzigd. Voor Hans is 
de kernvraag van de benoeming van dit kandidaatbestuur: 
WAT IS DE POSITIE VAN DIT KANDIDAATBESTUUR TEN OPZICHTE VAN DE 
HUURBESCHERMING VAN ALLE BEWONERS MET EEN REGULIER CONTRACT? 
 
Tot nu toe heeft de ABo de positie ingenomen, en ook de DUWO geadviseerd, met een definitief 
advies: "Wij als ABo zijn tegen het ondermijnen van de huurbescherming van mensen met een 
regulier contract." Is dit ook jullie positie? Ja of nee? Is dit de positie die het kandidaatbestuur 
vanaf nu als gegeven kan accepteren? Als jullie zeggen dat je de volgende ALV de zaak mogelijk 
weer gaat openbreken, daar lijkt het nu op neer te komen, dan is dat volstrekt onacceptabel. 
[brede instemming] 



 
Omdat het kandidaatbestuur de vragen ontwijkt gaat Hans door met zijn betoog. Accepteert het 
kandidaatbestuur het standpunt van de ABo tot dit moment? Namelijk: De ABo is er tegen dat 
DUWO de huurbescherming van bewoners met een regulier contract gaat ondermijnen. Dit is 
het consequente standpunt van de ABo over meerdere ledenvergaderingen. Gaat het kandidaat-
bestuur dit standpunt ja danwel nee verdedigen? De zaal: Ja of nee! Ja of nee! 
 
Thomas Dekker reageert dat het advies dat ABo heeft uitgebracht niet zal worden gewijzigd. 
Het kandidaatbestuur staat pal achter het huurrecht. Binnenkort schijnt er volgens Thomas een 
proefproces te zijn. Hans reageert dat het laatste niet het geval is. Thomas vervolgt achter het 
ABo-besluit te staan dat al genomen is. Hans vraagt Thomas, mocht DUWO toch met een proces 
willen beginnen, of het kandidaatbestuur dan tegen DUWO zegt: "Wij staan hier niet achter. Wij 
eisen als ABo-bestuur dat de bewoners die nu al bijna een jaar met een huuropzegging zitten, 
zonder te worden gedagvaard, dat die huuropzeggingen worden ingetrokken." Is dit ook het 
standpunt van het kandidaatbestuur? Frank Gorte reageert dat je nooit een standpunt voor altijd 
moet vastleggen. Hans concludeert dat de bewoners op deze manier dus weten dat ze niets aan dit 
kandidaatbestuur zullen hebben. Frank: "Op dit moment is dat inderdaad ons standpunt." 
 
Opmerking uit de zaal: Als het kandidaatbestuur zich nog niet voldoende heeft kunnen inlezen, 
dan kunnen we nu geen bestuur kiezen. [applaus] Hans voegt eraan toe dat het probleem niet 
alleen is dat de kandidaten zich niet hebben ingelezen, maar dat ze bij de uitnodiging voor de 
vergadering de leden niet hebben geïnformeerd. Hans vindt dat het bestuur pas verkozen zou 
moeten worden als er een duidelijk beleidsplan op tafel ligt, zodat de leden weten waar ze aan toe 
zijn, en waar ze voor kiezen. Hans stelt voor dat de bestuurskandidaten voor het opstellen van 
hun beleidsplan hulp vragen aan de ABo-adviesraad. 
 
REGEL 125: Hans Talmon moet hier Gert-Jan enigzins in verdediging nemen. Het verspreiden 
en laten vaststellen van de notulen is ook een taak van het kandidaatbestuur. 
 
REGELS 140-142. Mark van de Ven vindt het belangrijk dat een bestuur een samenstelling heeft 
die alle groepen behartigt. Daar moeten mensen onder vallen met oude contracten en mensen met 
campuscontracten, eventueel ook iemand met grijze haren. Mark maakt nog de kanttekening dat 
hij ook de huidige campuscontracten niet in orde vindt, met name de termijn van een half jaar is 
te kort. Hij bepleit een diverse samenstelling van het bestuur die ruimte biedt voor discussie en 
kritiek. Als een andere mogelijkheid ziet hij bijvoorbeeld een website waar alle leden hun mening 
kunnen geven. Kritische zaken moeten besloten worden door de hele groep. [applaus] 
 
REGELS 150-151. Frank Gorte geeft aan dat het kandidaatbestuur alleen als groep van zes 
verkozen wil worden, en anders niet. Als de ledenvergadering tegelijk andere bestuursleden zou 
kiezen, dan legt de groep van zes meteen zijn functie neer. Thijs Timmerman merkt op dat hij dit 
niet democratisch vindt. [applaus] Maaike van Slooten plaatst de opmerking dat net is besloten 
om per functie te gaan stemmen. Zij vindt het heel raar om als kandidaatbestuur te herroepen wat 
door de ALV eerder besloten is. [applaus] Hans Talmon wil de vergadering in memorie brengen 
de vergadering waarin het vorige bestuur is afgezet. Daar deed zich eenzelfde situatie voor. 
Het oude bestuur heeft toen gezegd: Wij stellen collectief onze functie beschikbaar: 
of de ALV herbenoemt ons, of de ALV ontslaat ons. Dit zonder vantevoren na te denken over de 
consequenties. De ledenvergadering zei vervolgens geen andere keus te hebben dan het bestuur 



collectief te ontslaan. Als gevolg daarvan is er nu al een jaar lang geen ABo-bestuur. Hans wil de 
ledenvergadering nadrukkelijk wijzen op de consequenties, ook omdat de stemuitslag erg onzeker 
is. Gert-Jan vindt het jammer dat het kandidaatbestuur niet bereid is om samen te werken met 
anderen. [applaus] 
 
Joline Boschman stelt voor om de stemming uit te stellen tot een volgende ALV. Zij vindt dat het 
kandidaatbestuur onvoldoende antwoord heeft gegeven op de vragen uit de ALV. Zij herinnert er 
aan dat de ALV niet goed is aangekondigd, zodat niet iedereen de kans krijgt om te stemmen. 
Luc Franssen wijst erop dat de meeste bewonerscommissies en leden pas kort voor de 
vergadering dankzij het pamflet van Hans Talmon op de hoogte zijn gesteld. Thijs Timmerman 
vraagt Hans op welke complexen hij zijn flyer heeft verspreid. Welk percentage van het bestand 
is bereikt? Hans antwoordt dat in principe alle bewoners zijn pamflet in de bus hebben gekregen. 
Hij heeft wel zojuist iemand van de Oude Delft gesproken die geen pamflet zegt te hebben gehad. 
Hans zegt dat hij voor de zekerheid in alle collectieve brievenbussen een handvol pamfletten 
heeft gestopt. Het kandidaatbestuur is ervoor verantwoordelijk dat de uitnodiging niet correct is 
verlopen. Uit de zaal komt het voorstel om eerst alle DUWO-bewoners een uitnodiging te geven 
voor de ALV. Thomas Dekker antwoordt dat het voor het kandidaatbestuur onmogelijk was om 
alle leden persoonlijk uit te nodigen, maar desondanks is het gelukt om zo'n grote opkomst te 
bereiken. Dit ontlokt een felle reactie uit de zaal: de grote opkomst was te danken aan Hans 
Talmon en zijn pamflet. Thijs Timmerman vat samen dat Thomas geen poging heeft gedaan om 
de uitnodiging op de ABo-website te plaatsen. Hij heeft geen poging gedaan om de mailinglist 
te gebruiken. Op het ABo-kantoor beschikte Thomas bovendien over een uitdraai van alle 
complexen. 
 
Hans Talmon wil als juridische toezichtcommissie nog eens wijzen op de statutaire 
tekortkomingen die hij aan het begin van de vergadering heeft opgesomd. De situatie dreigt nu 
grote problemen te veroorzaken. Hij houdt het kandidaatbestuur de keuze voor: Of het sluit een 
compromis met de ledenvergadering, of er komt een train crash zoals het vorige bestuur heeft 
ervaren. De groep van zes is zelf verantwoordelijk voor zijn keuze, net als het vorige bestuur 
destijds. Het kandidaatbestuur is degene die zich star opstelt, dus het moet niet achteraf de schuld 
voor de train crash neerleggen bij de ledenvergadering. Thijs Timmerman onderstreept dat het 
bestuur met iedereen moet samenwerken. [applaus] 
 
Maaike van Slooten verbaast zich erover dat de groep van zes het heel erg zegt te vinden dat 
er geen ABo-bestuur is, en alles wil doen om een nieuw bestuur te vormen, maar dat zij zich 
vervolgens zo star opstellen. Maaike denkt te kunnen constateren dat de ALV het hier duidelijk 
niet mee eens is. Protestgeluiden uit de zaal geven echter aan dat de ALV juist sterk verdeeld is. 
Maaike vraagt waarom er geen compromis mogelijk is. Het antwoord blijft uit. 
 
Hans Talmon wijst erop dat de enige informatie die de ABo-leden van het kandidaatbestuur 
hebben ontvangen – de e-mail van Thomas Dekker gericht aan de studentenverenigingen –  
afgelopen nacht nog door Hans bij de complexingangen moest worden opgehangen om alle 
overige bewoners de kans te geven er kennis van te nemen. – Deze enige informatie die we 
gekregen hebben is dus zojuist alweer ingetrokken. [hilariteit en applaus] 
 
[BOVENGAANDE 5 ALINEA'S DUS IN PLAATS VAN REGELS 150-151] 
 



REGEL 153. [enorm applaus, groot rumoer, voorzitter timmert er op los] 
 
REGEL 159. Hans Talmon wil zijn waarschuwing nog eens te herhalen: Hij heeft een déjà vu-
gevoel van de vergadering waarin het oude bestuur is afgezet. We stevenen af op een train crash 
die eigenlijk niemand wil, maar waarheen iedereen wel met zijn voeten kiezend op weg is. Wat 
nu gebeurt is wat aan het begin van de vergadering al dreigde. De leden zijn als twee groepen 
tegenover elkaar gaan staan. Iedereen moet zijn best doen om er samen uit te komen, samen de 
ABo overeind te houden. In eerste instantie is dat een taak van het kandidaatbestuur. Hans ziet 
het ook zal zijn persoonlijke verantwoordelijkheid om erop te wijzen. In hemelsnaam, we moeten 
er samen uitkomen. We moeten de train crash vermijden. Of laten we anders in ieder geval eerst 
nuchter de optie bespreken om de ABo te splitsen of op te heffen. [proteststemmen vanuit de 
zaal] 
 
Thijs Timmerman wijst erop dat we nu een uniek hoge opkomst hebben die niet snel herhaald 
zal worden. De ABo heeft geen belang bij een instabiel bestuur dat niet wil samenwerken met 
anderen. Want dan dreigt bij elke vergadering rumoer en een motie van wantrouwen. Thijs doet 
dan ook een beroep op het kandidaatbestuur van zes man om afstand te nemen van het "take it 
or leave it" beginsel, en als professioneel bestuur met iedereen samen te werken. Gezien de 
achtergrond van de kandidaten is ze dat in het verleden gelukt, dus het zou ook nu moeten 
lukken. 
 
[veel sprekers niet genotuleerd] 
 
Hans Talmon zegt met dit kandidaatbestuur het probleem te hebben dat er geen beleid is 
gepresenteerd. Het kleine beetje beleid dat is gepresenteerd, is gepresenteerd naar insiders op 
de eigen studentenverenigingen. Dat beetje is zelfs al weer ingetrokken. De belangrijkste vragen 
die we aan dit kandidaatbestuur gesteld hebben over het uitzetten van mensen met reguliere 
contracten – waar het vorige bestuur over gevallen is – daarop wordt geweigerd een duidelijk 
antwoord te geven. Hans vindt dit een brevet van onvermogen. Hij wil het kandidaatbestuur 
nu eerst de tijd geven om zich in te lezen. Ze hebben zelf aangegeven dit als gebrek te zien. 
Door zich in te lezen, door even rustig en diep te ademen, en door de tijd te nemen om naar 
compromissen te zoeken, kunnen we hopelijk alsnog met elkaar door één deur. Als deze 
vergadering uit elkaar gaat spatten dan dreigt de ABo onbestuurbaar te blijven. Zelfs als het 
kandidaatbestuur zichzelf door de eigen achterban weet laten te verkiezen, zelfs dan nog dreigt 
vanuit de rest van de zaal een collectieve rechtsgang. Op basis van de informatie voor aanvang 
van de vergadering, zijn de vergadering en alle besluiten die daarin genomen zijn, vernietigbaar. 
Hoe meer leden het kandidaatbestuur van zichzelf vervreemdt, hoe groter de kans dat die leden in 
opstand komen via de rechter. Dan zou de ABo nog veel verder weg zijn van huis, dan het laatste 
jaar al het geval was. Nogmaals: Het vorige bestuur heeft in dezelfde situatie dezelfde positie 
ingenomen, door aan te sturen op de train crash, door te zeggen "Take it or leave it, wij zijn 
het enige alternatief. Het is ja of nee." Dat zou het definitieve debâcle van de ABo worden, de 
definitieve deconfiture. Hans sluit af met de vraag aan het kandidaatbestuur, hoe dit het conflict 
wil gaan ombuigen richting een compromis. Een stemming op dit moment zou een beslechting 
zijn van een conflictsituatie door het uiteenvallen in twee kampen. Het kandidaatbestuur zegt 
de bewoners collectief te willen vertegenwoordigen. Hans vermoedt echter dat grofweg de helft 
van de aanwezigen het kandidaatbestuur op deze manier niet zullen accepteren. Dat zou in de 
toekomst enorm veel trubbels gaan opleveren. 



 
REGELS 166-167. De volgende zin verwijderen, want hij is onjuist en ook niet gezegd: 
["Deze persoon zal dan de stem van de tegenkandidaten kunnen laten horen in het bestuur."] 
 
REGEL 169. Een vraag van Hans Talmon hoeveel geldige machtigingen er zijn, wordt 
neergelegd bij de kiescommissie. Uit de zaal wordt een vraag gesteld of machtigingen wel zijn 
toegestaan. Hans antwoordt hierop dat de ABo-statuten geen beperkingen geven aan het stemmen 
bij volmacht. 
 
REGEL 177. [Wat is de uitslag van de telling van het aantal volmachten?] 
 
REGEL 188. Hans merkt als juridische toezichtcommissie op dat het statutair niet mogelijk is 
om de stemming in één ronde te doen. We hebben al eerder in de vergadering besproken dat 
de verkiezing getrapt zal moeten verlopen. De twee niet-lid kandidaten zullen eerst door een 
benoemd bestuur als buitengewoon lid toegelaten moeten worden. Vervolgens kunnen de twee 
als ABo-lid in een extra ronde alsnog als bestuurslid worden verkozen. In reactie op een voorstel 
om bij handopsteken te stemmen, corrigeert Hans dat over personen schriftelijk gestemd moet 
worden. 
 
REGEL 232. Als juridische toezichtcommissie deelt Hans mee dat de vaststelling van de 
jaarrekening 2008 formeel buiten de termijn is gevallen. En ook de decharge van het oud-bestuur 
is buiten de termijn gevallen. Hans verwijst verder naar zijn pamflet. Hij vraagt de notulist om 
het pamflet aan de notulen toe te voegen. 
 
REGEL 235. Daaronder ook een recente adviesaanvraag over het verkoopbeleid. Een aantal 
complexen zou verkocht kunnen worden. De beperkte adviestermijn zou een reden kunnen zijn 
om de volgende vergadering snel te organiseren. 
 
REGEL 242. Uit de zaal komt de vraag of de volgende ALV ook gecommuniceerd gaat worden 
met een brief in de bus? Thomas antwoordt dat dat is toegezegd. 
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