
Voorwoord 

 

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het vele werk dat door de bestuursleden in 

het afgelopen jaar is verzet.  

Het feit dat het kantoor van de Huurdersvereniging twee dagdelen per week geopend is, legt 

een behoorlijke druk op de tijdsinvestering van de individuele bestuursleden. U kunt altijd 

op de dinsdag- en vrijdagochtend op ons kantoor terecht met uw vragen, opmerkingen 

en/of klachten. Is het voor u een probleem om ons overdag te bezoeken dan kunt u, na het 

maken van een afspraak, op de donderdagavond terecht. Altijd is de bezetting geregeld, 

vaak is het voltallige bestuur aanwezig en dat zegt toch wel iets. De sfeer in het bestuur is 

uitstekend en dat maakt het gemakkelijker om je voor elkaar en voor alle leden in te zetten.  

Maar…. voor al die vrijwilligers die niet in het bestuur zitten en die zich op enige wijze 

belangeloos inzetten voor de Huurdersvereniging is mijn waardering misschien nog wel 

groter. Al die mensen die zich inzetten voor bewonerscommissies en de mensen die door 

weer en wind de Nieuwsbrief, informatiemateriaal en materiaal voor de ledenwerfacties 

verspreiden. We doen nooit tevergeefs een beroep op hen. Hartelijk dank daarvoor, wij 

kunnen niet zonder jullie! 

Voor u ligt weer een jaarverslag en wel het verslag over het jaar 2009. 

Elk van de bestuurleden heeft over de eigen discipline gerapporteerd over de resultaten die 

het afgelopen gehaald zijn en over de voortgang van de projecten.   

Wij zijn er voor u en ik hoop u in grote getale te ontmoeten op onze jaarvergadering. 

 

Annemieke Beerse 

Voorzitter a.i. 
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Bestuur 
 

Gedurende het grootste gedeelte van 2009 functioneert de Huurdersvereniging zonder 

officiële voorzitter. De desbetreffende taken worden onderling verdeeld tussen de 

bestuursleden.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dames G.E.M Hoen en D. Viergever en de heer K.R. van 

Leerdam. 

Elk bestuurslid heeft zijn/haar specifieke velden van aandacht: mevrouw Annemieke Beerse 

is o.a. aanwezig bij de onderhandelingen met diverse gemeenten over het opstellen c.q. 

evalueren van de Prestatieafspraken tussen RWS partner in wonen en de gemeenten Goes, 

Kapelle en Noord-Beveland. 

De heer Dick van Leerdam houdt zich bezig met het onderhouden van contacten met de 

diverse bewonerscommissies. 

Het plotselinge overlijden van onze bureaucoördinator, de heer M.A. van Moolenbroek, slaat 

een bres in de goed lopende administratie van de Huurdersvereniging.  De inzet van alle 

leden van het  bestuur is nodig om de ontstane werkdruk op te vangen.  

In antwoord op de regelmatige oproep in de nieuwsbrieven voor nieuwe bestuursleden, 

wordt door verschillende leden contact gemaakt maar dit contact heeft in 2009 niet geleid 

tot voordracht in het bestuur. Het Bestuur is echter hoopvol dat in 2010 uit deze contacten 

alsnog nieuwe bestuursleden zullen voortkomen. 

Tijdens de Bestuursvergadering van 4 december 2009 verklaart mevrouw A. Beerse zich  

bereid om de functie van voorzitter op zich te nemen. 

    

Bestuurssamenstelling 

Per 31 december 2009 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

Voorzitter    mevrouw A. Beerse 

 

Secretaris/penningmeester  mevrouw D. Viergever 

 

Lid dagelijks bestuur/bewoners- 

commissies/ 2de penningmeester de heer D. van Leerdam 

 

Lid dagelijks bestuur/contact- 

Persoon Goes West   mevrouw R. Hoen 

 

Notulist/ledenwerving  de heer R. Schenk 

 

Ledenadministratie/bewoners- 

Commissies    mevrouw H. Asscheman 
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Werkzaamheden bestuur 

    

Bestuursvergadering      12 keer 

Algemene ledenvergadering       1 keer 

Bewonerscommissies        7 keer 

Werkoverleg RWS        7 keer 

Beleidsoverleg RWS        3 keer 

Overleg met de RvC        2 keer 

Projectgroep Goes West       7 keer 

Prestatieafspraken      10 keer 

Provinciaal overleg Woonbond      4 keer 

Omvorming verenigingsstructuur RWS     4 keer 

Cursussen (basiscursus)       4 keer 

Cursussen  (diverse)        3 keer 

Themadag over herstructurering      1 keer 

Interview met RWS inzake jubileum RWS     1 keer 

Vergadering inzake vernieuwing klachtenreglement   1 keer 

 

Regionale Klachtencommissie 

 

Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is in 1991 een regionale 

klachtencommissie ingesteld. 

De deelnemende corporaties zijn: 

-RWS partner in wonen 

-Stichting tot behoud en ondersteuning van Monumenten te Goes 

-R & B wonen te Heinkenszand. 

De corporatie Castria Wonen te St. Maartensdijk is wegens fusie met een andere Brabantse 

corporatie uitgestapt uit deze regionale klachtencommissie. 

De commissie bestaat uit drie leden:  één lid (evenals zijn/haar plaatsvervanger) wordt 

benoemd op voordracht van een huurderorganisatie.  In 2009  is het lid voorgedragen door 

de Huurdersvereniging R & B wonen (HVRB) en het plaatsvervangend lid door de 

Huurdersvereniging De Bevelanden. 

In het jaarverslag 2008 maakten wij melding van besprekingen in samenwerking met de 

Nederlandse Woonbond over voorgestelde veranderingen aan het Reglement van de 

Klachtencommissie.  Deze voorstellen zijn in het eerste kwartaal 2009 overhandigd aan de 

drie corporaties.  Er is nog geen besluit genomen over de voorgestelde tekst. 

 

Ledenwerving en contributie 

 

Dat nieuwe huurders via de RWS één  jaar gratis lidmaatschap van de Huurdersvereniging 

aangeboden krijgen leidt tot een besparing van kosten (en persoonlijke inzet) voor 

ledenwerving.   Ook leidt deze wijze van ledenwerving tot grotere schommelingen van ons 

ledenbestand.    

In ons jaarverslag 2008 stelden wij dat  we nog moesten afwachten hoeveel van de “gratis” 

leden als betalend lid verder zouden gaan. Wij zijn het jaar 2008 met een  ledental  1084 

begonnen en geëindigd met 1192.  Niet alle nieuw ingeschreven huurders hebben het 
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betalend lidmaatschap voortgezet;  de Huurdersvereniging telt per 31 december 2009 een 

ledental van 1156. 

Een ledenwerfactie specifiek gericht op de huurders van SBOM/SMB is aan het einde van 

2009 gehouden. 

De contributie voor 2009 is € 6,00 maar is op de Algemene Ledenvergadering voor 2010 

naar € 6,15 verhoogd. 

 

Stichting Maatschappelijke Belangen & Stichting tot behoud en ondersteuning van 

Monumenten te Goes (SBOM/SMB) 

    

Bestuurlijk overleg met de heer Robert Scheepe, directeur van SBOM/SMB , vindt 2x per jaar 

plaats.  Reeds langere tijd bestond er onduidelijkheid over de plaats van o.a. het complex 

Louise de Colignylaan in het woningbestand van SBOM/SMB.  Uiteindelijk heeft het bestuur 

van SBOM/SMB besloten dit complex evenals het complex Cypressenstraat af te stoten. De 

Huurdersvereniging heeft de bijeenkomst van de SMB en de huurders van Louise de Coligny-

laan bijgewoond. De huurders van Louise de Colignylaan werden in kennis gesteld, dat de 

firma AVV Beheer in Middelburg, hun nieuwe verhuurder wordt. Inlichting over de positie en 

rechten van huurders bij verkoop werden verspreid. Onze ondersteuning van de 

bewonerscommissie Louise de Coligny zal worden voortgezet aange-zien 23% van de 

bewoners lid zijn van onze vereniging. 

Een ledenwerfactie specifiek gericht op de huurders van SBOM/SMB is aan het einde van 

2009 gehouden. 
 

Herstructureringsplannen Goes West 

 

Op de plaats van het voormalige ROC aan de J.P.Coenstraat is de bouw van 16 eengezins-

woningen en 28 appartementen in volle gang.  

Als energievoorziening heeft de RWS gekozen voor het toepassen van warmte wisselpompen 

voor beide woonvormen. Dat  houdt onder meer in, dat er geen gebruikgemaakt zal worden 

van gas. Het afnemen van elektriciteit blijft wel noodzakelijk. 

Dit complex draagt de naam “Zevenbladhof”. 

Het is de bedoeling, dat in het derde kwartaal van 2010 de woningen worden opgeleverd. 

 

Sloop woningen Bloempaden 

De huurders van de woningen aan de Bloempaden zijn inmiddels verhuisd. Met de sloop van 

deze woningen zal begin 2010 worden aangevangen.  

De bouwplannen voor de nieuwe woningen zijn door de Projectgroep Goes-West, waarin ook 

de Huurdersvereniging “de Bevelanden”is vertegenwoordigd door ons bestuurslid mevrouw 

R.Hoen, goedgekeurd en liggen ter inzage in het Informatiecentrum aan de Evertsestraat 15. 

 

De renovatie woningen Schengestraat 

De renovatie van deze woningen heeft enige vertraging ondervonden. Er was sprake van 

vochtproblemen onder de woningen. Men heeft inmiddels dit probleem opgelost, door 

middel van het toepassen van drainagepijpen. 

Dit betekent, dat in het  voorjaar van 2010 zal de renovatie dan eindelijk van start gaan! 
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Prestatieafspraken 

 

Prestatieafspraken worden gemaakt  tussen een gemeente en een woningcorporatie (in dit 

geval RWS Partner in Wonen) om in goede samenwerking en met behoud van eigen taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van hun beide volkshuisvestelijke en 

maatschappelijke doelstellingen afspraken vast te leggen. 

De gemeenten hebben hun doelstellingen vastgelegd in hun woonvisie, RWS Partner in 

Wonen heeft het beleid vastgelegd in het Ondernemingsplan.  

 

Gemeente Goes 

In het voorjaar van 2009 zijn de prestatieafspraken getekend tussen RWS Partner in Wonen 

en de gemeente Goes. De looptijd van deze prestatieafspraken is t/m december 2012. Uw 

Huurdersvereniging is nauw betrokken geweest bij het maken van deze prestatieafspraken. 

Inmiddels zijn er gedurende het jaar 2009 twee evaluatiemomenten geweest waarbij er 

overleg is geweest tussen de gemeente Goes, RWS Partner in Wonen en uw 

Huurdersvereniging. 

 

Gemeente Kapelle 

In het voorjaar van 2009 is gestart met het opstellen van prestatieafspraken tussen de 

gemeente Kapelle en RWS Partner in Wonen. Uw Huurdersvereniging is daar steeds bij 

betrokken geweest. In september zijn de prestatieafspraken geaccordeerd door de 

gemeenteraad van Kapelle. In oktober 2009 zijn de prestatieafspraken door de beide partijen 

getekend. Deze prestatieafspraken lopen t/m 2013. 

 

Vernieuwing verenigingsstructuur RWS Partner in Wonen 

 

Sinds augustus 2008 is de Huurdersvereniging betrokken bij een werkgroep die onderzoekt 

in welke structuur de RWS zich het beste op de toekomstige ontwikkelingen kan 

voorbereiden en op welke wijze belangenhouders daarin een plaats kunnen krijgen.  

De heer Verbeem, weliswaar vanaf april 2009 niet meer deel uitmakend van het bestuur van 

uw Huurdersvereniging, was bereid om namens de Huurdersvereniging deel uit te blijven 

maken van die werkgroep. Hij was er vanaf de start bij betrokken geweest en wilde die taak 

graag zelf afmaken. Waarvoor het bestuur hem vanzelfsprekend zeer erkentelijk was. Zoals 

het er op dat moment  naar uitzag zou afronding niet lang meer op zich laten wachten. De 

realiteit bleek anders, het duurde allemaal wat langer en in november 2009 heeft mevrouw 

Beerse de taak van de heer Verbeem overgenomen.  

De afronding wordt in 2010 verwacht.  
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Activiteitenplan 2010  

 

− Inloopspreekuur op elke dinsdag en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur en 

(alleen op afspraak) donderdagavond 19.00 tot 20.00 uur.  Leden van de HV kunnen 

dan met hun huurproblemen bij ons aankloppen voor raad en advies over de aanpak 

− Maandelijkse Bestuursvergaderingen. 

− Maandelijks overleg met verhuurder (RWS partner in wonen) over o.a. huurders-

klachten en andere lopende zaken. 

− Driemaandelijks beleidsoverleg met RWS. 

− Jaarlijks overleg met de twee leden van de Raad van Commissarissen van RWS die op 

bindende voordracht van de Huurdersvereniging zitting hebben.  Tevens jaarlijks een 

overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

− Twee keer per jaar overleg met de RWS en de 11 bewonerscommissies  van de 

verhuurder die aangesloten zijn bij de Huurdersvereniging.  Tevens verspreiden van 

het verslag van dit overleg aan de diverse bewonerscommissies. 

− Twee keer per jaar overleg met de directeur van verhuurder SBOM/SMB over 

beleidszaken. Tevens overleg met de 2 leden van de Raad van Beheer belast met 

huurdersbelangenzaken. 

− Twee keer per jaar overleg met de Bewonerscommissie Louise De Colignylaan 

− Drie keer per jaar opstellen, kopiëren en verspreiden van een Nieuwsbrief voor en aan 

± 1600 leden. 

− Opstellen, kopiëren en verspreiden van het financieel en jaarverslag voor en aan ± 

1600 leden.   

− Alle handelingen voor het bijhouden van de (financiële) administratie, het innen van 

contributie van de leden.  Eveneens instandhouden en actualiseren van het archief. 

− Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2010  insluitende het kopiëren en verspreiden 

van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009. 

− Vier keer per jaar bijwonen van de Provinciale Vergadering Zeeland van Woonbond 

Nederland.  Woonbond Nederland is het landelijke overkoepelende orgaan van 

huurdersorganisaties. 

− Bijwonen door bestuursleden en leden van diverse bewonerscommissies van een 

symposium geregeld op 19 maart door Woonbond Nederland  specifiek gericht op 

het inzicht geven op bewonersparticipatie. 

− Bestuursleden wonen incidenteel cursussen en opleiding van de Nederlandse 

Woonbond bij. 

− Regelmatig contact met leden van de gemeenten Goes, Kapelle en Noord Beveland 

− Betrokkenheid bij het opstellen en evalueren van Prestatieafspraken tussen RWS en 

de gemeenten  Goes, Noord Beveland en Kapelle. 

− Betrokkenheid bij projectgroep Goes West. 

− Deelname aan de werkgroep vernieuwing verenigingsstructuur RWS 

− Onderhoud van de website huurdersvereniging 

 

 


