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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 9 mei 2016, 9.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Ger Heerdink 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort 
mevrouw Marian Dickens  

     de heer François van den Dries 
 
Afwezig:     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 

de heer George Herders (adviseur)  
     
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 

 
1. Opening 

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

2. Mededelingen  
- Henk bedankt iedereen mede namens zijn echtgenote voor de prachtige bloemen die 

zij hebben gekregen voor hun 50-jarig huwelijk.  
- De voorzitter meldt dat George wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Jan 

Zaunbrecher is wegens vakantie afwezig.  
- Henk vertelt dat George woensdag 11 mei wel naar de jaarvergadering komt en de 

enquête in gedrukte vorm zal meebrengen.  
- Harrie meldt dat de heer Casteleyn, voorzitter van de CvH Heikant is geridderd.  
- In het visitatierapport krijgt WBB een ruime voldoende, aldus de voorzitter. Onze 

huurdersorganisatie staat niet op de lijst geïnterviewden vermeld, ondanks dat het 
interview wel heeft plaats gehad. Myreen zorgt voor een rectificatie.  

- Het visitatierapport wordt voor de HBO-leden in de dropbox gezet. (actie: Henk) 
 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 4 april 2016  

Pg. 5, pnt 10, 1e item; zie ook punt 86 actielijst: Peter vraagt Myreen dit punt op de 
agenda Regio te zetten.        (actie: Peter)  

 
Met in achtneming van deze wijziging wordt het verslag als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 69; de heer Van Willigen, lid Ketelhavenplein dacht dat het om het overnemen van de 
website ging  i.p.v. tevens zitting te nemen in het bestuur. Afspraak maken voor een 
gesprek met het bestuur, zodra Jan van vakantie terug is.      
Ad 70; Op uitnodiging van SBO zijn op 18 mei van 18-20 uur alle HBO’s uitgenodigd. 
Haico van Nunen zal een presentatie geven over o.a. huurdersparticipatie en Daeb/Niet 
Daeb.  
Ad 81; is afgewerkt, kan van actielijst af.  
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De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd. 
Ad 5; websitecommissie bestaat nu uit François en Jan. 
Ad 6; kan van de p.m. lijst af.  

 
4. Mededelingen Regio, agendapunten  

Op 14 maart is uitgelegd wat daeb betekent op het gebied van commercieel/niet 
commercieel. Er is een presentatie over huisvesting gegeven. De stand van zaken met 
wijkconsulenten is besproken.  
 
Op 21 april heeft  Arthur een presentatie gegeven.  
     

5. Mededelingen SHW  
Er is een akkoord bereikt over het klein onderhoud. Op een paar kleine onderdelen na, 
zoals buitensluiting, sleutels, kapot kraanleertje, blijft klein onderhoud hetzelfde als 
voorheen.  

  
6. Mededelingen SBO  

Op 18 mei wordt door SBO een bijeenkomst georganiseerd, waarbij alle HBO’s zijn 
uitgenodigd. Haico van Nunen zal aan de hand van een schijf laten zien op welk moment 
er iets plaats vindt. Verder geeft hij een presentatie over o.a. daeb/niet-daeb en 
huurdersparticipatie. Henk geeft aan dat het belangrijk is om daarin zeggenschap te 
hebben. 
 
Ger is voor de eerste keer als toehoorder naar de SBO-bijeenkomst geweest. Zij zal nog 
een paar keer gaan, alvorens te besluiten of zij definitief aansluit.  

 
7. Lopende zaken, commissies van huurders  

- De voorzitter vertelt dat mw. Kuipers (Predikherenlaan) inmiddels is verhuisd en 
daarmee de kwestie ‘wasgoed’ (niet toegestaan) niet meer aan de orde is.  

- De workshop “Aanboren van huurderskracht” wordt deze zomer nog een keer 
gehouden in het centrum door Frank in ’t Groen. De datum is bij Harrie bekend.  

 
Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken.  

 
1. Tilburg Centrum  

Op 7 juni wordt voor alle CvH’s uit het centrum een bijeenkomst in de J. van 
Oisterwijkstraat gehouden door Frank in ’t Groen. Het is bedoeld om de mensen 
onderling met elkaar kennis te laten maken en ervaringen van CvH’s uit te wisselen.  
De WOC en Ger zullen namens HBO naar de bijeenkomst gaan.  (actie: Ger, WOC) 
 

2. Drömhof  
Wilhelmien en Marian zijn op uitnodiging van Marjolein Zebregts naar de vergadering 
geweest. Harrie heeft op 3 mei een brief ontvangen dat de CvH is opgeheven. Hij 
leest het bericht van Jan (penningmeester) voor, dat de kascontrole in de afgelopen 
jaren tijdens de jaarvergaderingen telkens zijn goedgekeurd en er geen fraude is 
geconstateerd. Harrie gaat nog in gesprek met Marjolein. De secretaris attendeert er 
op om de bescheiden van de CvH hier te bewaren.  

  
3. Predikherenlaan, Sint Pieterpark, Burg.Visserstraat, Schout Backstraat  

Er is in april geflyerd. Helaas heeft dat nog niet tot resultaten geleid. Marian vertelt 
een reactie van een persoon in de Predikherenlaan te hebben ontvangen, maar dat is  
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nog twijfelachtig. Burg.Visserstraat en Schout Backstraat zijn kort geleden geflyerd, 
dus daarvan kunnen nog reacties komen.  

 
4. Vogelenzang  

De nieuwe woonconsulente Suzanne van der Sterre heeft een uitnodiging gestuurd. 
Er is namelijk een nieuwe commissie met leden en de kennismakingsbijeenkomst is 
op 24 mei. Harrie en Wilhelmien gaan daar naar toe.  
 

5. De Dreven (achter Hasseltstraat)   
Wilhelmien heeft contact gehad met een aantal oud commissieleden en de indruk 
gekregen dat er behoefte is om een nieuwe  CvH op te richten. Als Henk de adressen 
terug kan vinden, gaat Harrie een afspraak maken voor een gesprek.  

 
Henk vertelt dat hij door dhr. De Beer, secretaris van CvH van de Berkenflat (Hart van 
Brabantlaan), is benaderd met het verzoek om meer informatie. Harrie pakt dit op.  
 
Van Novicon is een bericht door Henk ontvangen dat Jan Akkerman vanwege zijn  
gezondheid gaat stoppen. Er is nieuw persoon die de CvH wil voortzetten. Harrie gaat 
een afspraak maken.  

 
8. Voorbereiding ALV (jaarvergadering) 11 mei 2016 

Op de vraag van de voorzitter hoe ver het met de voorbereiding voor de ALV is, geeft 
Harrie aan dat hij niet weet hoeveel mensen er komen. Henk heeft tot nu toe nog niet alle  
reacties binnen gekregen. Het huidige aantal is ongeveer 80 personen.  
 
De voorzitter vertelt wat hij zal behandelen na de opening en mededelingen.  
Na de pauze is er een optreden van muziekgroep Triple-X.   
 
Joke Wensveen, met wie Harrie een gesprek heeft gehad, heeft belangstelling om van 
oktober tot volgend jaar mei met het HBO-bestuur mee te draaien. De secretaris legt uit 
dat Joke zelf een brief stuurt, waarna het bestuur haar voor een gesprek kan uitnodigen.   
  

9. Rondvraag 
- Harrie heeft een reactie ontvangen van woningcorporatie Thuis in Eindhoven met de 

mededeling dat HBO in het kader van uitwisseling welkom is. Er zijn twee 
interessante projecten, namelijk ’t Ven in Eindhoven en Zonderwijk in Veldhoven. 
Maandagmiddag heeft de voorkeur; er wordt een datum gepland.  

- Ter kennisname: Ger vertelt dat de voorzitter van SBO in de SBO vergadering heeft 
geklaagd over de notulen van de HBO die op de website van HBO staan.  

- Henk vertelt dat het politiekeurmerk is verlopen en dat WBB dit niet gaat vernieuwen, 
gezien de hoge kosten en eisen.  

 
10.  Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 6 juni 2016 om 09.30 uur. 
 
Tilburg, 6 juni 2016 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
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Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 9 mei 2016 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

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

Allen 
 
Peter 

 

04-01-2016 68 Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding Henk  

04-01-2016 69 
Uitnodiging lid Ketelhavenplein; gesprek met DB over ICT 
voor HBO en eventuele toetreding bestuur 

Henk  

01-02-2016 70 
Op uitnodiging van SBO een presentatie door Haico van 
Nunen voor alle HBO’s over o.a. huurdersparticipatie en 
daeb/niet-daeb 

Allen  

01-02-2016 73 
Adressen en contactpersonen aanleveren voor werkbezoek 
aan Peter (voorzitter) 

Harrie  

01-02-2016 74 Presentatie maken opleiding/ondersteuning voor commissies DB (+ ict)  

04-04-2016 86 
Energieprestatie-index (epi) + Klachtenafhandeling op 
agenda van Regio-overleg laten zetten 

Peter  

09-05-2016 87 Visitatierapport in dropbox zetten Henk  

09-05-2016 88 Bijwonen bijeenkomst CvH’s Centrum op 7 juni 
Ger, Marian 
Wilhelmien, 
Harrie 

 

 
 
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 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 

02-02-2015 5 

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.  

Henk 
 
François,Jan 

04-04-2016 7 Adressenlijst in dropbox actualiseren Jan 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:h.b.o.wonen99@live.nl
http://www.hbowonen99.nl/
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Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )  

 


