
Voorwoord.Voorwoord.Voorwoord.Voorwoord.    

Om te beginnen wil ik graag alle vrijwilligers bedanken, die ook dit jaar weer met veel inzet 

en enthousiasme zich hebben ingezet voor de huurdersvereniging. 

Zeker in deze tijd is het bepaald niet eenvoudig aan de nodige man- en vrouwkracht  te 

komen, teneinde het toch niet geringe werk te kunnen verzetten. 

Maar ook dit jaar is het ons weer gelukt en ik hoop, dat het in 2011 wederom het geval zal 

zijn. 

 

In het jaarverslag 2010 kijken wij terug op wat achter ons ligt, maar in dit voorwoord wil ik 

twee van de onderwerpen uitlichten waar we in 2011 aandacht aan moeten/zullen besteden. 

 

In december  2010  zijn wij begonnen met besprekingen over de geplande vernieuwing van 

het  RWS  toewijzingsbeleid.   Hierdoor zou behalve het aanbod-model, zoals dit op het 

ogenblik bestaat o.a. een optie-model tot stand komen.  Volgens ons, zijn er verschillende 

manco’s aan de voorgestelde regeling.  Wij hebben hierover dan ook onze mening gegeven. 

Volgens de Samenwerkingsovereenkomst heeft de huurdersvereniging immers adviesrecht 

op het gebied van Woonruimteverdeling- en verhuurbeleid. Tijdens  het volgende 

beleidsoverleg wordt er verder over onderhandeld. 

 

Wij hebben  in 2010 de Woonbond kunnen feliciteren met zijn twintig-jarig jubileum. De 

Woonbond is uitgegroeid tot een uitstekende belangenbehartiger. De bond zal echter niet al 

te lang  achterover kunnen leunen om van deze mijlpaal te genieten. Het wordt weer keihard 

werken om de huidige regering tegenspel te kunnen bieden bij de realisering van de voor de 

huurder niet bepaald gunstige bezuinigingsplannen.  De huurder lijkt het kind van de 

rekening te worden. Ook deze regering laat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid en op de 

huurtoeslag wordt weer zonder blikken of blozen gekort, nu  met een bedrag, dat kan 

oplopen tot €15 per maand in 2015....En dan te bedenken, dat Nederland voorop loopt, als 

het gaat om de hoogste woonlasten in Europa !  

Dit blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. 

Daarom zal de Woonbond alles in het werk stellen om te lobbyen tegen deze, voor huurders 

zo ongunstige ontwikkelingen.  Wij als huurdersvereniging zullen zoveel mogelijk daarbij 

helpen met o.a. het ondersteunen van e-mail campagnes.  Het aantal huurders dat wij 

vertegenwoordigen is daarbij een belangrijk punt. 

 

Graag  wil ik op deze plaats nog aandacht  vragen voor onze vernieuwde website. Via dit 

hulpmiddel trachten wij de communicatie met de huurder verder te verbeteren. Hoewel veel 

van onze leden tot de groep ouderen gerekend moeten worden, gaat ook deze groep steeds 

meer het internet ontdekken. Natuurlijk zullen wij ook degenen, die dit nog niet hebben 

gedaan, via de geijkte middelen blijven voorzien van de nodige informatie. 

 

Voor u ligt het Jaaroverzicht 2010. Ik hoop, dat wij erin geslaagd zijn u een overzichtelijk 

beeld te schetsen  van hetgeen wij het afgelopen jaar voor de huurder hebben kunnen doen. 

Ik spreek ook de verwachting uit, dat wij in 2011 met behulp van al onze  vrijwilligers weer 

van enige betekenis kunnen zijn voor de huurder.   

D. Viergever 



Jaarverslag 2010. 

Overzicht van de werkzaamheden en resultaten van de Huurdersvereniging “De 

Bevelanden” te Goes. 

Ledenvergadering.Ledenvergadering.Ledenvergadering.Ledenvergadering.    

De ledenvergadering 2010 vindt plaats op donderdag 22 april 2010 in het gebouw 

van Jeugdcircus “Hogerop” te Goes.  

De opkomst valt helaas tegen: slechts dertien personen, inclusief twee leden van de 

Raad van Commissarissen van RWS partner in wonen, hebben gevolg gegeven aan 

de uitnodiging deze vergadering bij te wonen. 

De heer D. van Leerdam fungeert als waarnemend voorzitter. 

 

Het bestuur heeft de heer J. Priem, Ouderenmedewerker van de Stichting 

Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk in de Oosterschelderegio (SMWO) bereid 

gevonden nader uitleg te geven over de werkzaamheden van 

deze stichting. 

Spreker zet uiteen, dat de Stichting SMWO een organisatie is, 

die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, 

dat zich afspeelt in de Oosterschelderegio en van het 

welzijnswerk, dat hoofdzakelijk plaats vindt in de gemeente 

Goes. 

De notulen van de ledenvergadering van 23 april 2009 worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

Ook stelt de ledenvergadering het jaarverslag 2009 vast, evenals het financiële 

verslag 2009, de herziene begroting 2010 en de begroting 2011. 

 

De ledenvergadering benoemt mevrouw A. Beerse, bij acclamatie, tot voorzitter. 

Verder vindt, eveneens bij acclamatie, de benoeming plaats van de heer J. de Fouw 

tot bestuurslid. 

Tenslotte gaat de ledenvergadering over tot herbenoeming van de volgende 

bestuursleden: mevrouw D. Viergever ( secretaris), mevrouw G.E.M.  Hoen ( lid) en 

de heer R. Schenk (lid).  

 

Bestuur.Bestuur.Bestuur.Bestuur.    

De ledenvergadering benoemt mevrouw A. Beerse op 22 april 

2010 tot voorzitter. Helaas ziet zij zich in verband met persoonlijke 

omstandigheden genoodzaakt haar voorzitterschap in december 2010 neer te 

leggen. 

De taken van de voorzitter worden door een aantal bestuursleden waargenomen. 

Mevrouw Beerse vertegenwoordigt de huurdersvereniging bij de besprekingen over 

het opstellen c.q. evalueren van de gemaakte prestatieafspraken tussen RWS partner 



in wonen en de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Deze taak wordt 

overgenomen door de heer S. de Fouw. 

De heer Van Leerdam behartigt, samen met mevrouw H. Asscheman de contacten 

met de onderscheidene bewonerscommissies. 

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

K.R. van Leerdam. 

Een verdere versterking van het bestuur blijft noodzakelijk. 

Naar aanleiding van oproepen in de nieuwsbrieven voor aanmelding van kandidaten 

voor bestuursfuncties reageert een aantal leden. Helaas heeft dit niet tot een 

verdere uitbreiding van het bestuur geleid.  

Het bestuur blijft echter hoopvol gestemd en zal blijven trachten kandidaten te 

vinden voor het bezetten van de openstaande bestuursfuncties. 

 

Bestuurssamenstelling.Bestuurssamenstelling.Bestuurssamenstelling.Bestuurssamenstelling.    

Per 31 december 2010 is het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter       vacature; 

Secretaris/penningmeester    mevrouw D. Viergever; 

Lid dagelijks bestuur/2e penningmeester  de heer K.R. van Leerdam; 

Lid dagelijks bestuur/contactpersoon Goes-West mevrouw G.E.M. Hoen; 

Lid         de heer R. Schenk; 

Lid         mevrouw H. Asscheman; 

Lid        de heer S. de Fouw. 

 

Werkzaamheden bestuur.Werkzaamheden bestuur.Werkzaamheden bestuur.Werkzaamheden bestuur.                    Aantal.Aantal.Aantal.Aantal.    

Bestuursvergadering      5 

Algemene ledenvergadering     1 

Bijeenkomsten bewonerscommissies    7  

Bijeenkomsten vernieuwing verenigingsstructuur RWS 6 

Werkoverleg RWS       7     

Beleidsoverleg RWS       3    

Overleg met Raad van Commissarissen RWS   2   

Bijwonen Projectgroep Goes-West    7 

Overleg directeur SMB/SBOM     2     

Overleg Prestatieafspraken     4    

Provinciaal Overleg Woonbond     4    

Bijwonen cursussen Woonbond     3  `   

Bijwonen themadag bewonersparticipatie   1      

Bijwonen thema-avond duurzaamheid    1    

Bijwonen viering 20-jarig bestaan Woonbond   1    

Bijwonen wooncongres Middelburg    1  

Bezoek informatiedag bejaardenwoningen   1    



ReReReRegionale Klachtencommissie.gionale Klachtencommissie.gionale Klachtencommissie.gionale Klachtencommissie.    

Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is in 1993 de Regionale 

Klachtencommissie ingesteld.     

De deelnemende corporaties zijn: 

� RWS partner in wonen te Goes; 

� Stichting tot Behoud en Ondersteuning van 

Monumenten (SBOM) te Goes; 

� R & B wonen te Heinkenszand. 

De commissie bestaat uit drie leden: 

Één lid (evenals zijn/haar plaatsvervanger) wordt benoemd, op voordracht van een 

huurdersorganisatie. In 2009 is het lid voorgedragen door de Huurdersvereniging  

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

 “De Bevelanden” te Goes. 

In 2010 zijn wijzigingen in het Reglement van de Klachtencommissie aangebracht. 

Deze wijzigingen houden in, dat het advies van de klachtencommissie zowel aan de 

klager, als aan de directeur van de desbetreffende toegelaten instelling wordt 

gezonden. Ook zullen aan de klager, voor het in behandeling nemen van de klacht, 

geen kosten meer in rekening worden gebracht.  

 

Ledenwerving en contributie.Ledenwerving en contributie.Ledenwerving en contributie.Ledenwerving en contributie.    

De regeling, dat nieuwe huurders en huurders bij verhuizing, een gratis 

lidmaatschap voor een jaar wordt aangeboden, blijkt relatief goed te werken. 

Bovendien leidt dit tot besparing van kosten en tijd voor de huurdersvereniging, wat 

betreft de ledenwerving. Wel leidt deze wijze van ledenwerving tot betrekkelijk grote 

schommelingen in het ledenbestand. 

Uiteraard kiest niet iedereen voor voortzetting van het lidmaatschap, maar het 

aantal personen, dat lid blijft geeft aanleiding deze regeling te continueren. 

Op 31 december 2009 bedraagt het aantal leden 1156. Dit aantal is op 

31 december 2010 1054. 

De contributie voor 2010 is €6,15. Dit bedrag zal in 2011 met 

het inflatiepercentage van 2009 worden verhoogd naar € 6,22. 

 

Prestatieafspraken.Prestatieafspraken.Prestatieafspraken.Prestatieafspraken.    

Prestatieafspraken worden gemaakt tussen een gemeente en een 

woningcorporatie. In het onderhavige geval betreft het RWS partner in wonen. 

Het is de bedoeling 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.  

    



    

IIIIn het voorjaar van 2009 zijn de prestatieafspraken ondertekend door RWS partner 

in wonen en de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. De looptijd van deze 

prestatieafspraken betreft de periode van 2009 tot en met 2012. 

De Huurdersvereniging “De Bevelanden” is steeds nauw betrokken geweest bij het 

maken van deze afspraken. 

In 2010 heeft evaluatie plaatsgevonden. 

De heren S. de Fouw en K.R. van Leerdam (plaatsvervanger) nemen namens de 

huurdersvereniging deel aan deze gesprekken. 

    

RWS partner in wonen.RWS partner in wonen.RWS partner in wonen.RWS partner in wonen.    

    

Wijziging verenigingsstructuur RWS.Wijziging verenigingsstructuur RWS.Wijziging verenigingsstructuur RWS.Wijziging verenigingsstructuur RWS.                

Sinds augustus is de huurdersvereniging betrokken bij de 

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 huurdersvereniging is aanvankelijk in deze werkgroep vertegenwoordigd door de 

heer A. Verbeem. Hij wordt in 2010 opgevolgd door mevrouw A. Beerse. 

Inmiddels heeft de heer S. de Fouw haar taak overgenomen. Ook mevrouw D. 

Viergever heeft als vervangster van de heer de Fouw een bespreking van de 

werkgroep bijgewoond. 

De RWS verzoekt het bestuur van de huurdersvereniging vervolgens advies uit te 

brengen over de door de werkgroep uitgewerkte voorstellen ter verbetering en 

vernieuwing van de verenigingsstructuur. 

In de Nieuwsbrief van juni 2010 hebben de leden kennis kunnen nemen van de 

inhoud van dit advies. Dit advies komt er onder meer op neer, dat de huidige 

huurder naar de mening van het bestuur van de huurdersvereniging  in het te 

vormen Maatschappelijk Advies Orgaan geen rol van enige betekenis werd 

toegedacht. Het bestuur van de huurdersvereniging kan de voorstellen dan ook niet 

onderschrijven.  

Hoewel de voorstellen wel besproken zijn in de Algemene Ledenvergadering van de 

RWS, zijn deze toch niet in stemming gebracht, gelet op de ook hier gerezen 

bezwaren tegen de voorstellen. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat er 

onvoldoende draagkracht bestaat om de huidige verenigingsstructuur te wijzigen en 

te vernieuwen. 

Dit houdt daarom in, dat de structuur van woningbouwvereniging RWS voorlopig 

niet zal veranderen. 

 

    



Werkoverleg.Werkoverleg.Werkoverleg.Werkoverleg.    

Iedere maand vindt het zogeheten werkoverleg plaats tussen de huurdersvereniging 

en de RWS. Tijdens dit overleg komen onder meer door huurders ingebrachte 

klachten aan de orde. 

 

Beleidsoverleg.Beleidsoverleg.Beleidsoverleg.Beleidsoverleg.    

Eenmaal per kwartaal komen vertegenwoordigers van de huurdersvereniging en die 

van de RWS bij elkaar tijdens het beleidsoverleg. Tijdens dit overleg is de 

directeur/bestuurder van de RWS, de heer M. Sas ook 

aanwezig. 

In 2010 zijn onderwerpen besproken, zoals 

energiebeperkende maatregelen, de energielabel voor 

woningen en het invoeren van nieuwe procedures, wat betreft 

het toewijzen van woningen aan huurders. 

 

 

Goes, maart 2011. 

Was getekend: 

D. Viergever, secretaris/penningmeester, 

K.R. van Leerdam; lid dagelijks bestuur, 2e penningmeester; 

G.E.M. Hoes, lid dagelijks bestuur, contactpersoon Goes-West; 

R. Schenk, lid; 

H. Asscheman, lid; 

S. de Fouw, lid 

 

 

 

 



Activiteitenplan 2011Activiteitenplan 2011Activiteitenplan 2011Activiteitenplan 2011    

- 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 huurders-

vereniging kunnen dan met hun huurproblemen bij ons aankloppen voor raad en 

advies. 

- Schriftelijke en/of telefonische afhandeling van navragen van leden over verschillende 

aspecten van  huren en wonen. 

- Maandelijkse Bestuursvergaderingen en verslaglegging daarvan. 

- 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 partner 

in wonen, 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. 

- Een keer per jaar overleg met de directeur van verhuurder SMOG/SMB over 

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

huurdersbelangenzaken. 

- Een keer per jaar overleg met de Bewonerscommissie Louise De Colignylaan, Goes. 

- Een keer per jaar overleg met de Bewonerscommissie Joanna Wooncentrum, Goes. 

- Drie keer per jaar opstellen, kopiëren en verspreiden van de Nieuwsbrief voor en aan 

± 1100 leden. 

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

1100 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   insluitende het kopiëren en verspreiden van 

het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2010. 

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

Nederland.  Woonbond Nederland is het landelijke overkoepelende orgaan van 

huurdersorganisaties.  Bestuursleden wonen het jaarlijkse Woonbond symposium 

voor de regio Zuid bij. 

- Bestuursleden wonen incidenteel cursussen en opleidingen van de Nederlandse 

Woonbond bij.  

- Zoveel mogelijk deelnemen aan door de Woonbond georganiseerde acties tegen door 

de huidige regering te nemen maatregelen, die nadelig zijn voor de huurder. 

- Bestuursleden wonen incidenteel bijeenkomsten bij van de Stichting Klaverblad.  

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

- Betrokkenheid bij het  evalueren van Prestatieafspraken tussen RWS en de gemeenten  

Goes, Noord-Beveland en Kapelle. 

- Betrokkenheid bij projectgroep Goes West. 

- Onderhoud van de website van de Huurdersvereniging 

  


