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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 4 januari 2016, 9.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
     de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Ger Heerdink 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Marian Dickens  

     de heer François van den Dries 
     de heer George Herders (adviseur) 
 
Afwezig:    mevrouw Wilhelmien van Amersfort 
          
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 

2. Mededelingen  
- De voorzitter meldt de afwezigheid van mevrouw Wilhelmien van Amelsfort.  
- De nieuwe enquête is klaar om gedrukt te kunnen worden. Jan vertelt dat hij als proef 

versie 2014 heeft omgezet in een digitale, waarin keuzerondjes en tekstvelden zijn 
aangebracht en vraagt iemand om te testen. George stuurt nog een paar vraagjes ter 
aanvulling naar Jan. Ger gaat deze digitaal invullen, zodat een vergelijking met de 
oorspronkelijke versie gemaakt kan worden. Indien het goed functioneert zet Jan de 
enquête 2015 op de website. Henk gaat ervoor zorgen dat de papieren versie deze 
week naar de drukker gaat.     (actie: Jan, Ger, George, Henk)  

- De voorzitter vraagt of een ‘opleiding’ voor Commissies van Huurders nodig is.   

• De HBO’s van TBV en Tiwos benaderen om te peilen om met elkaar 
ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld hoe bij hun de inspraak is geregeld.  

• Project, door met leden van Commissies in een andere stad te gaan kijken.  
Navraag bij Aline Zwierstra welke stad daarvoor in aanmerking komt.  

Inventariseren welke leden van de commissies belangstelling hebben voor 
ondersteuning d.m.v. een vragenlijst op de nieuwjaarsbijeenkomst uit te reiken.  
                (actie: Henk)  

- De data voor de thema-avonden 2016 zijn door Harrie bij Boerke Mutsaers 
gereserveerd.  

- Vooraankondiging van een discussiebijeenkomst door Companen Adviesbureau 
woningmarkt op 27 januari over werkgebieden van corporaties. Peter zal dit bij Aline 
ter sprake brengen.  

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 23 november 2015 

Pg. 2, pnt 4, Agenda 2e item; de voorzitter heeft geen reactie van Ingrid van Loon 
ontvangen en zal dit op de regiovergadering navragen.  
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Met in achtneming van deze wijzigingen/aanvullingen wordt het verslag als vastgesteld 
beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 64; aanleiding voor toegang voor HBO in dropbox van SBO is om tijdig op de hoogte 
te zijn, aldus George. Nu worden we achteraf geïnformeerd, vertelt Jan d.m.v. reeds 
goedgekeurde notulen. Als secretaris van SBO wil Jan stoppen, zodra iemand anders 
zich daarvoor aanmeldt. Ger wil het nu niet overnemen, maar het over een half jaartje 
opnieuw in overweging nemen.  

      Ad 56, 57 en 66; zijn afgewerkt en kunnen van de actielijst af.  
 
De P.M. lijst wordt besproken en blijft ongewijzigd.  
      

4. Mededelingen Regio, agendapunten  
Regio 
- Navraag bij Myreen voor een plattegrond van de vergaderruimte op begane grond.   
- Marian meldt dat zij voor de regiovergadering op 12 januari verhinderd is.  

  
5. Mededelingen SHW (6 januari 2016 vooroverleg SHW)) 

Voorlopig zullen de hervormingsplannen, ondermeer HPO (high performance 
organisation) en reorganisatie van medewerkers ter sprake blijven.  
Verder vraagt George zich af wat er met geld, dat door aansluitend verhuren wordt 
bespaard, gaat gebeuren.   
 

6. Mededelingen SBO (22 februari 2016; stuurgroep Convenant 25 februari 2016) 
De voorzitter meldt dat in maart weer een Lemon onderzoek zal plaatsvinden. Henk 
vertelt dat het Deprez-gebouw waarschijnlijk als locatie wordt gekozen, waarvoor nog 
een offerte komt. Helaas is daar de bereikbaarheid en parkeergelegenheid minimaal en 
er is geen catering in het gebouw. Vorige keer was de opkomst een stuk minder dan 
andere jaren toen de bijeenkomst nog bij Boerke Mutsaers was. De voorzitter stelt voor 
dat Henk en Jan in het SBO argumenten aanvoeren om tot een andere keuze van locatie 
te komen.  

 
7. Nieuwjaarsreceptie 13 januari 2016 

- Henk stuurt een reminder naar alle commissies van huurders.  
- Harrie gaat voor 90 personen bij Boerke Mutsaers reserveren.  
- De kistjes worden door Harrie, Marian, Ger en François gevuld en achter het scherm 

gezet.  
- Er komt vooraan bij het podium een tafel voor het bestuur te staan.  
- De commissarissen hebben van WBB ook een uitnodiging ontvangen.  
- Presentielijsten zijn klaar en worden bij binnenkomst door Marian en Wilhelmien 

afgevinkt.  
- De voorzitter houdt het welkomstwoord.  
- Daarna treden de Leyezangers op.  
- Na de pauze geeft Aline Zwierstra een algemene presentatie (i.p.v. Woningwet) 
- Na afloop worden de enquête en attentie meegegeven.  

 
8. Lopende zaken, commissies van huurders  

1. Flyer  
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Harrie deelt de nieuwe flyer uit. Huurders die plaats willen nemen in een commissie 
van huurders kunnen de ingevulde kaart opsturen of bij hun woonconsulent inleveren.  

 
2. Vogelenzang 

Marsja Stroop heeft gereageerd en begin januari vindt een tweede gesprek plaats. 
Joshua heeft wegens drukke bezigheden elders afgezegd. Jessy van Dijk is naar 
Noord gegaan. Harrie heeft inmiddels met de nieuwe woonconsulente kennis 
gemaakt. 
 

3. Drömhof  
N.a.v. van het vorige bezoek aan de commissievergadering zijn Harrie, Marian en 
Wilhelmien tot de conclusie gekomen om de huidige commissie op te heffen en een  
nieuwe commissie op te richten. Twee leden wonen namelijk niet meer in het 
commissiegebied en een lid is koper i.p.v. huurder, Naast de twee leden die 
overblijven is er een nieuwe persoon die belangstelling heeft getoond. Harrie gaat 
een afspraak voor een gesprek regelen.  

  
4. Ketelhavenplein (Stadsplein Forum)  

De commissie heeft in december twee keer met de WOC aan tafel gezeten en de 
commissie is nu officieel. Men is zeer positief. De inrichting van de hal is rond, maar 
hoeveel mensen naar de nieuwjaarsreceptie gaan komen is nog niet bekend. Tafels 
en stoelen kunnen aan de huismeester worden gevraagd. Aan de hand van een 
begroting kan de HBO een financiële tegemoetkoming verstrekken.  

 
5. Heikant 

Harrie vertelt dat hij een uitnodiging van John Kristelijn, voorzitter van de Heikant 
heeft ontvangen voor het bijwonen van het overleg (vanavond om 20 uur). Er zal een 
open gesprek plaatsvinden zonder agenda, betreffende de gang van zaken van de 
commissie van huurders. Harrie is gevraagd om namens HBO gespreksleider te zijn.  

 
 
9. Grootonderhoud Kapelmeesterflats en Sweelincklaan  

Henk meldt dat hij van George de adviezen heeft ontvangen. Een kleine opmerking van 
Henk is dat in principe de stukken eerst even door Bernie globaal worden nagelopen, het 
geen nu een keer niet is gebeurd.  
Beide zaken (Kapelmeesterflats en Sweelincklaan) lopen nu goed.  
 
Er is een nieuwe consulente voor de Kapelmeesterflats, aldus Henk. Hij zal wel contact 
hebben met de klankbordgroep en Harrie daarvan op de hoogte brengen.  
 
Dit onderwerp hoeft niet terug op de agenda te komen.  
  

10. Rondvraag  
- George vraagt wat nu de afspraak is hoe de HBO door het SBO geïnformeerd gaat 

worden. Henk geeft aan dat dit mondeling gaat gebeuren, desnoods informeel en zal 
er de notitie “informatief” op vermelden. Op die manier kunnen vanuit HBO tips aan 
Henk en Jan worden gegeven. Jan stelt voor om te beginnen met de agenda.  

- Harrie vertelt dat er onder de leden van Ketelhavenplein een persoon is die in de ICT 
werkzaam is en bereidt is om mee te denken en werken aan de website. Hij zal i.v.m. 
werk niet altijd overdag naar vergaderingen kunnen komen.  Een 
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kennismakingsgesprek met het dagelijks bestuur is wenselijk en Henk zal voor een 
uitnodiging zorgen.        (actie: Henk) 

- Bekend is dat François blijft totdat er iemand anders is. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 1 februari 2016 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 1 februari 2016 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 4 januari 2016 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

08-06-2015 52 
Betaalbaarheid / Besluit kleine herstellingen (BW); details 
uitwerken  

DB  

08-06-2015 53 Mogelijkheden en kosten betaalversie worden onderzocht Jan  
23-11-2015 63 Workshop Klantreizen afspreken Peter  
23-11-2015 64 Toegang voor HBO in dropbox SBO Henk/Jan  

23-11-2015 65 
Suggesties aanpassing vergaderschema 2016: Afstemmen 
van HBO vergaderingen t.a.v. SBO vergaderingen 

allen  

04-01-2016 67 Werkzaamheden rondom nieuwe versie enquête 2015  
Jan, Ger, 
Henk, 
George 

 

04-01-2016 68 Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding Henk  
04-01-2016 69 Uitnodiging lid Ketelhavenplein; gesprek met DB over ICT Henk  

 
P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn) 
 

18-06-2012 
02-02-2015 
09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe 
contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk 
Adreswijzigingen verzamelen  
Adreswijzigingen bijhouden 

 
Allen 
Henk 
Bernie 

18-06-2012 
 

2 
T.z.t. kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99 

François en Henk 

17-06-2013 3 
De Werkgroep Ondersteuning CvH’s standaard op de hoogte 
brengen van zaken die eventueel spelen bij een CvH. 

DB of secretaris 

22-04-2014 4 
Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter 
bespreking van urgente kwesties 

Peter 
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08-09-2014 

02-02-2015 
5 

Foto’s en informatie over activiteiten van CvH’s mag men voor 
eventuele plaatsing op de website van HBO aanleveren. Bij 
plaatsing rekening houden met privacy gevoeligheden.  
Naar de commissies communiceren dat ze informatie mogen 
aanleveren voor de site.  
Telkens als er nieuwe informatie op de site wordt gezet, zal de 
websitecommissie een melding uitdoen naar de CvH’s dat er 
nieuws staat op de site.  

François 
 
 
Jan, Ger 

 
 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: h.b.o.wonen99@live.nl – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42 929 162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )  

 

mailto:h.b.o.wonen99@live.nl
http://www.hbowonen99.nl/

