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Voorwoord.Voorwoord.Voorwoord.Voorwoord.    

Allereerst wil ik mijn collega-bestuursleden en alle leden van de bewonerscommissies en 

overige vrijwilligers, die in het afgelopen jaar weer veel werk hebben verzet voor de 

huurdersvereniging, hiervoor bedanken.  

Zonder hun inzet en betrokkenheid zou er geen huurdersvereniging zijn, die de belangen 

van de huurder behartigt bij onder meer de onderscheidene woningcorporaties. 

 

In  het jaarverslag kijken wij terug naar wat achter ons ligt. Graag wil ik in dit voorwoord 

toch ook nog enkele “hot items” eruit lichten. 

Door de financiële crisis zijn  de woningbouw en de verkoop van woningen teruggelopen. 

Mede door de huidige regering getroffen maatregelen, is ook de doorstroming in de 

huursector nagenoeg tot stilstand gekomen. De huurder blijft zitten waar hij zit, gelet op de 

financiële consequenties bij verhuizing. 

Gemeenten maken een pas op de plaats, ook op het gebied van de volkshuisvesting. 

De banken houden de hand op de knip en een hypotheek is voor de starter haast 

onbereikbaar geworden. 

 

In het overleg met gemeentebesturen en wooncorporaties – in het kader van de zogeheten 

prestatieafspraken – geven wij als huurdersvereniging ook aan, dat er gerichter gebouwd 

moet worden, rekening houdende met de vergrijzing. Ook zal door de toename van 

eenoudergezinnen, geschikte woonruimte gerealiseerd moeten worden.  

 

Wij hechten veel waarde aan het milieu en het treffen van energiebesparende maatregelen bij 

huurwoningen. Bij nieuwbouw is dit uiteraard beter te realiseren, maar ook bij bestaande 

woningen wordt hieraan gelukkig ook al de nodige aandacht besteed. Dit komt zowel het 

milieu ten goede, als de energierekening van de huurder. Wel zal dit meestal gepaard gaan 

met een huurverhoging. 

 

Het jaar 2012 zal naar wij verwachten, weer de nodige wijzigingen brengen in het 

overheidsbeleid, ten aanzien van de huursector en naar wij vrezen, niet altijd ten goede. 

Het lijkt erop, dat ook het heilig huisje, hypotheekrenteaftrek geheten, eraan zal moeten 

geloven. Wellicht dat dit een verdere toename van de vraag naar huurwoningen ten gevolge 

zal hebben. 

 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik de aandacht te vestigen op de noodzaak ons 

bestuur te versterken, door een verdere uitbreiding van het aantal bestuursleden. Dit maakt 

het mogelijk de kwaliteit van onze werkzaamheden te waarborgen en het behartigen van de 

belangen van de huurder op adequate wijze te laten gebeuren. Mogen wij in deze een 

beroep op u doen ? 

 

Ik hoop, dat wij erin geslaagd zijn, door middel van ons jaarverslag, een overzichtelijk beeld 

te schetsen van hetgeen wij het afgelopen jaar weer voor de huurder hebben mogen 

betekenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging “De Bevelanden”.   
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Jaarverslag 2011.Jaarverslag 2011.Jaarverslag 2011.Jaarverslag 2011.    

Overzicht van de werkzaamheden en resultaten van de HOverzicht van de werkzaamheden en resultaten van de HOverzicht van de werkzaamheden en resultaten van de HOverzicht van de werkzaamheden en resultaten van de Huurdersvereniginguurdersvereniginguurdersvereniginguurdersvereniging    

 “De Bevelanden” te Goes. “De Bevelanden” te Goes. “De Bevelanden” te Goes. “De Bevelanden” te Goes.    

    

De Algemene Ledenvergadering 2011.De Algemene Ledenvergadering 2011.De Algemene Ledenvergadering 2011.De Algemene Ledenvergadering 2011.    

De algemene ledenvergadering 2011 vindt plaats op donderdag 28 april 2011 in het gebouw 

van Jeugdcircus “Hogerop”, Bergweg 41 te Goes. 

Het aantal personen, dat zich deze avond om 19.30 uur aan de voordeur van het jeugdcircus 

meldt, geeft nog steeds geen aanleiding to grote vreugde. De bijeenkomst wordt bijgewoond 

door 25 personen, inclusief een lid van de Raad van Commissarissen van RWS partner in 

wonen. 

De heer K.R. van Leerdam fungeert als waarnemend voorzitter van de vergadering , 

aangezien het bestuur er nog niet in geslaagd is een kandidaat te vinden voor de vacature 

van voorzitter van de vereniging. 

 

De heer H. Bekker, Sectormanager Woonservice van RWS partner in wonen, houdt deze avond 

een inleiding over de gevolgen van de door de Europese Commissie verstrekte richtlijnen, 

met betrekking tot de Volkshuisvesting in Nederland. 

 

De notulen van de ledenvergadering van 22 april 2010 worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het Jaarverslag 2010 wordt eveneens ongewijzigd vastgesteld, evenals het Financieel 

Jaarverslag 2010, de herziene begroting 2011 en de begroting 2012.  

 

De vergadering besluit, op voorstel van de Kascommissie, de 

penningmeester en derhalve ook het bestuur, décharge te verlenen. De 

Kascommissie wordt bedankt voor de verrichte werkzaamheden. 

 

De ledenvergadering besluit bij acclamatie tot herbenoeming van de 

dames D. Viergever en H. Asscheman tot respectievelijk secretaris-penningmeester en 

bestuurslid. 

 

Het bestuur.Het bestuur.Het bestuur.Het bestuur.    

Tijdens de bestuursvergadering van 20 mei 2011verklaart de heer S. de Fouw  zich bereid de 

functie van voorzitter (ad interim) op zich te nemen. Het bestuur besluit eenstemmig de heer 

De Fouw als zodanig te benoemen. 

De heren De Fouw en Van Leerdam vertegenwoordigen de Huurdersvereniging bij de 

besprekingen over het opstellen c.q. het evalueren van de gemaakte prestatieafspraken 

tussen RWS partner in wonen en de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. 

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

onderscheidene bewonerscommissies. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer S. de Fouw, mevrouw D. Viergever en mevrouw 

G.E.M. Hoen. Voordat de heer De Fouw deel uitmaakte van het dagelijks bestuur, had de heer 

Van Leerdam zitting in dit bestuur. 
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De Bestuurssamenstelling.De Bestuurssamenstelling.De Bestuurssamenstelling.De Bestuurssamenstelling.    

Per 31 december 2011 maken de volgende personen deel uit van het bestuur: 

Voorzitter      : de heer S. de Fouw (a.i.); 

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       : mevrouw H. Asscheman; 

Lid       : de heer R. Schenk; 

Lid       : vacature. 

 

De Werkzaamheden van het bestuur.De Werkzaamheden van het bestuur.De Werkzaamheden van het bestuur.De Werkzaamheden van het bestuur.    

� Bestuursvergaderingen      : 6; 

� Algemene Ledenvergadering     : 1; 

� Bijeenkomsten Bewonerscommissies + RWS   : 2 ; 

� Bijeenkomsten Vernieuwing Verenigingsstructuur RWS  : 1; 

� Werkoverleg RWS       : 7; 

� Beleidsoverleg RWS       : 5; 

� Overleg met de Raad van Commissarissen van RWS  : 1; 

� Bijwonen Projectgroep Goes-West     : 5; 

� Overleg directeur SMB/SBOM     : 1; 

� Overleg prestatieafspraken      : 3; 

� Bijwonen provinciale vergaderingen Woonbond   : 4; 

� Bijwonen cursussen Woonbond     : 5; 

� Bijwonen Werkgroep Bewonersparticipatie RWS   : 9; 

� Bijwonen openingsfeest Zevenbladhof    : 1; 

� Bijwonen vergaderingen Regionale Klachtencommissie  : 1. 

 

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

De regeling, dat nieuwe huurders bij het aangaan van een huurovereenkomst, een gratis 

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

Deze manier van ledenwerving leidt tot besparing van kosten en tijd voor de 

huurdersvereniging. Wel ontstaan hierdoor 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. 

 

RWS partner in wonen betaalt in het eerste jaar een bijdrage van €2,00 per nieuw lid. 

Het ledenaantal op 1 januari 2011 is 1054. Wij sluiten het jaar op 31 december 2011 af met 

1228 leden. 

De contributie voor 2011 is €6,22. Dit bedrag zal in 2012 met het inflatiepercentage van 

2010 worden verhoogd naar €6,34 per jaar. 
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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. 

In 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 2011 heeft wederom evaluatie plaats gevonden. 

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

huurdersvereniging deel aan deze gesprekken. 

    

Werkoverleg.Werkoverleg.Werkoverleg.Werkoverleg.    

Iedere maand vindt het zogeheten werkoverleg plaats tussen de Huurdersvereniging “De 

Bevelanden” en RWS partner in wonen. Tijdens dit overleg komen onder meer door huurder 

ingebrachte klachten aan de orde. 

    

Beleidsoverleg RWS.Beleidsoverleg RWS.Beleidsoverleg RWS.Beleidsoverleg RWS.    

Eenmaal per kwartaal komen vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging “De 

Bevelanden” en RWS partner in wonen bij elkaar, tijdens het zogeheten beleidsoverleg. 

Tijdens dit overleg is de directeur/bestuurder van RWS, de heer M. Sas, ook aanwezig. 

In het jaar 2011 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: 

o Het toewijzingsbeleid van woningen; 

o De Herstructureringsregeling; 

o De Europese regelgeving; 

o De instelling van het Maatschappelijk Adviesorgaan RWS; 

o Het ondernemingsplan RWS.  

 

Goes, maart 2012. 

Was getekend: 

S. de Fouw, voorzitter (a.i.); 

D. Viergever, secretaris/penningmeester; 

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

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

H. Asscheman, lid; 

R. Schenk, lid. 
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Activiteitenplan 2012Activiteitenplan 2012Activiteitenplan 2012Activiteitenplan 2012    

    

• Inloopspreekuur op elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur en (alleen 

op afspraak) op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. Leden van de 

huurdersvereniging kunnen dan met hun huurproblemen bij ons aankloppen voor 

raad en advies; 

• Schriftelijke, digitale en/of telefonische afhandeling van vragen van leden over 

verschillende aspecten van huren en wonen; 

• Maandelijkse bestuursvergaderingen en verslaglegging daarvan; 

• Maandelijks overleg met verhuurder RWS partner in wonen over o.m. 

huurdersklachten en andere lopende zaken; 

• Driemaandelijks beleidsoverleg met RWS partner in wonen. In 2012 staan o.a. een 

evaluatie van de Herstructureringsregeling en veranderingen aan het 

Woningtoewijzingsbeleid op de agenda; 

• Jaarlijks overleg met twee leden van de Raad van Commissarissen van RWS partner in 

wonen, die op bindende voordracht van de huurdersvereniging in deze Raad zitting 

hebben. Tevens jaarlijks overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen 

van RWS; 

• Twee keer per jaar overleg met RWS partner in wonen en de 11 bewonerscommissies 

van deze verhuurder, die aangesloten zijn bij de huurdersvereniging “De Bevelanden.” 

Tevens het verzenden van het verslag van dit overleg aan de diverse 

bewonerscommissies; 

• Eenmaal per jaar overleg met de directeur van verhuurder SMB/SBOM over 

beleidszaken. Tevens overleg met de twee leden van de Raad van Beheer, belast met 

huurdersbelangen; 

• Driemaal per jaar opstellen, kopiëren en verspreiden  van de Nieuwsbrief voor 

ongeveer 1250 leden; 

• Het bijhouden van de (financiële) administratie, inclusief het innen van contributie 

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

• Het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en het kopiëren en 

verspreiden van het verslag van de algemene ledenvergadering 2011; 

• Het samenstellen en het ter inzage leggen voor en het (op aanvraag) toezenden aan 

o.m. de leden van het jaarverslag en het financieel verslag, betrekking hebbende op 

het jaar 2011; 

• Vierkeer per jaar bijwonen van de provinciale vergadering van de Nederlandse 

Woonbond. Deze bond is het landelijk overkoepelend orgaan van de 

huurdersorganisaties. Bestuursleden wonen jaarlijks het Woonbond-symposium voor 

regio Zuid bij; 

• Bestuursleden wonen incidenteel cursussen en opleidingen van het Kennis- en 

Adviescentrum van de Nederlandse Woonbond bij; 
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• Het organiseren van  een Woonbondcursus over de Afrekening van Servicekosten voor 

leden van de bewonerscommissies; 

• Het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de gemeenten Goes, 

Kapelle en Noord-Beveland; 

• Het deelnemen aan besprekingen inzake het evalueren van de prestatieafspraken 

tussen RWS partner in wonen en de gemeentebesturen van Goes, Kapelle en Noord-

Beveland; 

• Het bijwonen van besprekingen van de Projectgroep Goes-West; 

•  Het onderhouden van de website van de huurdersverengiing. 

• Eenmaal per jaar bijwonen van de jaarvergadering van de klachtencommissie 

 

 


