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-concept- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 13 augustus 2018 van 09.30 uur – 12.20 uur  

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

Mevrouw Corrie Aerts 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

de heer Harrie van Baardwijk 

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Ger Heerdink  

    mevrouw Betsie van Loon 

mevrouw Joke van Wensveen  

Adviseur:   mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

    

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk (SMS) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Henk 

die vanwege ziekte langdurig uit de running is geweest. Henk is nog in afwachting van een operatie, 

maar zal wanneer hij zich voldoende goed voelt, proberen bij vergaderingen aan te sluiten en weer 

wat secretariswerk op te pakken. Namens allen wenst Peter Henk een voorspoedig herstel toe.  

 

Vanwege 2 gouden bruiloften, van zowel Jan als van Wilhelmien, is er een heerlijke traktatie. Alsnog 

worden beiden met dit heuglijke feit gefeliciteerd! 

 

De agenda wordt in iets aangepaste volgorde behandeld. 

 

2. Kennismaking met de nieuwe adviseur 

De nieuwe adviseur, Thea de Feyter, wordt welkom geheten. Thea wordt adviseur voor HBO Wonen 

99 en ook voor het platform in Breda. Thea stelt zichzelf nader voor: Samen met haar  zakenpartner 

Anneke is zij 3 jaar geleden het adviesbureau de Nieuwe Wind gestart, nadat ze lange tijd bij 

woningcorporaties hebben gewerkt. Hun drijfveer is huurdersorganisaties te ondersteunen in de 

samenwerking met corporaties en t.a.v. hun participatiemogelijkheden zoals de nieuwe Woningwet 

(2015) dat voorschrijft. Ze werken voor klanten in heel Nederland (ca. 80 huurdersorganisaties). Naast 

advisering geven ze ook trainingen en voorlichting over thema’s als duurzaamheid, CO2 neutraal, 

financiën van de corporatie. Daarbij zoeken ze op die thema’s samenwerking met specialisten die ook 

een corporatieachtergrond hebben. Thea woont in Capelle (vlakbij Goes).  

Peter wenst haar namens HBO veel succes en hoopt op een fijne en constructieve samenwerking. Het  

DB zal met haar nader overleggen over de zakelijke afwikkeling. Afhankelijk van de agenda van de 

bestuursvergaderingen zal Thea als adviseur gevraagd worden aan te sluiten. De communicatie met 

de adviseur verloopt via het DB, bijvoorbeeld als er vragen zijn in kwesties waar bestuursleden de 

adviseur over willen raadplegen. 
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3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 2 juli 2018 

Correcties: 

Op pag. 1 onder punt 2:  CvH Componisten moet zijn ‘De Drie Componisten’.  

Op pag. 3 halverwege: ‘branden’ moet zijn ‘lampen’.  

 

Met deze correcties worden de notulen vastgesteld. 

  

Naar aanleiding van het verslag: 

N.a.v. punt 4: signalen/klachten voor Wonen Breburg. Marian licht nader toe, dat men in het weekend 

en in de avonduren vaak geen contact kan krijgen met Wonen Breburg. Het calamiteitennummer voor 

buiten kantooruren (0900… ) blijkt niet te werken. Meerdere bewoners hebben daar slechte ervaring 

mee. Als men wel telefonisch contact krijgt, is dat vaak met een persoon van een callcentrum die vaak 

niet de melding begrijpt.  

N.a.v. punt 6: Betsie heeft uitgezocht hoe het zit met de loper. De huismeester van de Wever gebruikt 

hem en komt snuffelen in het fietsenhok van bewoners van WonenBreburg. Onduidelijk is wat hij daar 

te zoeken heeft.  Ook blijft de deur van de centrale ingang vaak openstaan en iedereen kan dan 

binnen. Betsie heeft de indruk dat er het een en ander in de samenwerking tussen De Wever en 

WonenBreburg hapert.  

 

In het verslag staan diverse onderwerpen die het bestuur in de Regiovergadering van 11 september 

aan de orde wil stellen, zoals: 

- Bereikbaarheid WBB buiten kantooruren + afhandeling storingen 

- Servicekosten - verrekening schoonmaakkosten + onnodig electraverbruik (Heikant) 

- Samenwerking de Wever-WonenBreburg: diverse klachten, o.a. over de loper in bezit van de 

huismeester en mogelijk ook verzorgers van De Wever waardoor ze toegang hebben tot 

ruimtes die niet van De Wever zijn. 

- Kwesties met warmteleverancier Etec (Joke heeft zich in deze kwesties verdiept) 

- Privacy-wetgeving (Leo Stok uitnodigen) 

 

4. Lopende zaken WOC 

- De terugvordering van de opgeheven CvH Griegstraat heeft de penningmeester alsnog kunnen 

regelen en het geld is inmiddels teruggestort. 

- CvH Sibeliusflat/Moleneind heeft 1 lid minder. Het betreffende commissielid heeft zich 

onbehoorlijk gedragen. N.a.v. overlast die hij van buren ervoer, had deze persoon scooters 

besmeurd. WonenBreburg heeft hem een brief geschreven en van alle taken ontheven.  

Het bestuur geeft aan het volledig eens te zijn met deze beslissing van WonenBreburg en Peter 

zal dit ook doorgeven(actie: Peter). Wel was het netjes geweest als Wonen Breburg het bestuur 

even van tevoren van deze beslissing op de hoogte had gesteld.  

- Tuincommissie Kedentsche Hoek: Harrie heeft met de dames contact gehad en hen geadviseerd 

om een CvH op te richten. Ze hadden veel klachten en zaten ook onderling niet op dezelfde lijn. 

Harrie verwacht niet dat ze een commissie gaan oprichten. Het betreffen 2 flats die onder 1 

complex vallen. 1 Flat heeft een mooie binnentuin, de andere flat niet en die bewoners mogen niet 

binnen bij de andere tuin. Ze refereerden aan een brief van WonenBreburg dat ze niet meer voor 

tuinonderhoud hoeven te betalen, maar die brief kunnen ze niet meer terugvinden. 

Het bestuur stelt vast dat HBO hen geen vergoeding kan geven zolang er geen commissie is 

opgericht. 
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- Reyshoeve:  De commissie is in oprichting. Naast Betsie is ook haar man en nog een persoon 

bereid om deel te nemen. I.v.m. de formaliteiten rondom de oprichting van een commissie zal 

Harrie hen namens HBO een brief sturen. De tekst van de brief zal Harrie vooraf taalkundig door 

Bernie laten nakijken (Is gebeurd en brief is uit). 

In principe kan de commissie Reyshoeve dan per 1 oktober officieel van start. Betsie verwacht dat 

het geen problemen oplevert dat zij als echtpaar in de commissie zitten. Die situatie heeft niet de 

voorkeur van HBO, maar in dit geval stemt het bestuur ermee in gezien de hoge leeftijd van de 

bewoners van De Reyshoeve waarvan men zich kan voorstellen dat zij geen commissiewerk meer 

willen of kunnen doen.  

- Sweelincklaan: Contacten zijn gelegd met 2 personen (Theo Spijkers en Bert…) die enige 

assistentie krijgen van Harrie bij het kunnen oprichten van de commissie. 

- Wagnerplein: Er hebben zich 3 kandidaten beschikbaar gesteld en binnenkort zal WOC met hen 

in overleg treden over de oprichting. Aanleiding voor de oprichting zijn - zoals vaak het geval is – 

klachten die er spelen, in dit geval klaagt men over geluidsoverlast. 

- CvH Nassau:  Er spelen daar klachten over achterstallig onderhoud. Vanuit het bestuur is 

aangegeven dat ze niet hoeven te wachten tot er groot onderhoud plaatsvindt. Wanneer de 

klachten niet worden opgepakt, zal het bestuur overwegen om deze kwestie aan te kaarten in de 

Regiovergadering. Volgens de leden van WOC ligt de bal echter bij de commissieleden zelf die in 

actie moeten komen. Afgesproken wordt dat Peter de situatie zal bewaken en zo nodig in het DB 

erop terugkomt.  

 

Momenteel zijn er 27 actieve commissies, inclusief die van de VvE’s. Het blijft lastig om jongeren en 

allochtonen bereid te vinden om in een commissie te treden. Er is één CvH in Noord waarin 3 vrouwen 

van niet-Nederlandse afkomst zitting hebben waarvan 1 persoon van jonge leeftijd. De kleur van de 

voordeur waar ze problemen mee hadden was voor deze vrouwen de aanleiding om actief te worden 

en een commissie te vormen. 

 

5. Vervanging Henk / vervanging bestuursleden 

Omdat Henk voorlopig nog niet in staat is alle taken weer op te pakken, neemt Bernie wat taken over, 

zoals: het versturen van uitnodigingen voor vergaderingen en themabijeenkomsten, het nieuwe 

vergaderschema opstellen voor volgend jaar. Ook Jan zal waar mogelijk wat hand en spandiensten 

verlenen.  

Henk zit in de Hazelaar, kamer 38. Hij blijft vanaf de zijlijn wel alles volgen. 

 

De volgende afspraken zijn gemaakt over de vervanging van bestuursleden in voorkomende zaken: 

➢ Joke is vervangend secretaris. Dit gaat in zodra Joke zich daartoe in staat acht. Eerst moet ze nog 

een heupoperatie ondergaan. 

➢ Betsie is vervangend penningmeester. Naast Jan is Peter als tweede gemachtigd voor de 

bankrekening. 

➢ Harrie is vervangend voorzitter. 

 

6. Website (beheer) 

Jan heeft de website geüpdatet en de vraag is wie deze wil gaan bijhouden.  Ger stelt zich hiervoor 

beschikbaar en zij wil het wel graag in overleg met Jan doen. 

De redactiecommissie bestaat voortaan uit: Ger en Jan. 
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7. Voorbereiding Benen op Tafel 

Het door Peter aangereikte praatstuk heeft iedereen ontvangen en is kennis van genomen.  

Voorligt de vraag of dit praatstuk voldoende is of dat men er nog bespreekpunten aan wil toevoegen.  

Harry merkt op dat Wonen Breburg gaat werken met wijkgerichte teams en mogelijk dat daar zaken bij 

spelen die ook aandacht behoeven van HBO. Zijn vraag is waar HBO zich inhoudelijk op zou kunnen 

richten. Hij zal zijn vragen hieromtrent voorbereiden voor het Benen op Tafel-overleg. Verder wil hij als 

aspirant-bestuurslid graag in zijn algemeenheid informatie over de werkzaamheden van HBO.  

Belangrijk is om met elkaar vast te stellen waar HBO in de rol van huurdersbelangenorganisatie zich 

inhoudelijk de komende tijd op wil gaan  focussen (speerpunten). De rol die HBO voor zichzelf ziet, is 

heel breed: huuroverleg, participatie, duurzaamheid, CO2, buurtbemiddeling, groot onderhoud,  

nieuwbouwplannen; voorts een  proactieve rol door overleg te hebben over strategische thema’s waar 

HBO zijn visie op mag geven. Het ondernemersplan van WonenBreburg dient als leidraad. De hand-

out daarvan zal Bernie naar iedereen met de agenda voor het Benen op Tafel-overleg meesturen (is 

gebeurd!). Thea is als adviseur ook uitgenodigd voor dit overleg.  

Aansluitend is er een lunch (12.30 uur bij de Postelse Hoeve) 

 

8. Rondvraag 

- Op 4 december is er een Wooncongres (in  Den Haag). Thema is: de woningmarkt en belangrijke 

ontwikkelingen in de woningmarkt. Het bestuur acht dit thema niet relevant genoeg voor HBO om 

eraan deel te nemen. Wel zal men kennisnemen van het verslag/samenvatting van die dag. 

- Wilhelmien en ook Jan bedanken het bestuur voor de bloemen en attenties voor beider gouden 

bruiloft. 

- Jan zal de aspirant-bestuursleden autoriseren voor toegang in dropbox (HBO + SBO verslagen 

t.b.v. de HBO’s). Voorts kan men op de website veel informatie over HBO nalezen. 

- Bij Wonen Breburg (Leo Stok) is nagevraagd of i.v.m. de privacywetgeving HBO zaken moet 

aanpassen in dropbox of de website, en zij gaven aan dat het niet nodig is omdat er geen 

persoonlijke gegevens in staan.  

Aangegeven wordt dat men bij veel verenigingen de leden wel vraagt om toestemming te geven 

over vermelding van persoonlijke gegevens zoals adres en geboortedatum. Henk heeft een 

conceptbrief opgesteld waarin formeel is vastgelegd dat HBO voldoet aan de regelgeving. Die 

brief zal Peter in de Regiovergadering van 11 september inbrengen en nogmaals Leo Stok 

(secretaris RvB) vragen voor uitleg. Wellicht dat bewonerscommissies met hetzelfde vraagstuk 

worstelen. Daarom belangrijk om het in de Regiovergadering te bespreken en ook de achterband 

tijdens de eerstvolgende themabijeenkomst hierover te informeren. (P.M. Regiovergadering). 
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9. Datum volgende vergadering 

Op verzoek van Jan wordt de vergadering van 10 september vervroegd naar maandag 3 september, 

aanvang 10.00 uur. I.v.m. een heupoperatie kan Joke er op 3 september niet bij zijn. (Sterkte Joke!) 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.   

 

Tilburg, 3 september 2018 

 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 13 augustus 2018 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

08-01-2018 1. Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken Allen   

07-05-2018 2. Ontwikkelingsprogramma (vast agendapunt?) 
Henk / 

Bernie 
 

13-08-2018 3. 
Punten doorgeven aan Wonen Breburg voor agenda 

Regiovergadering 11 sept. 
Bernie 

Na 

bestuursvergadering 

van 3 sept. 

 

P.M. LIJST (besluiten en continue aandachtspunten) 

 

09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. 

WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.  

Allen 

Henk 

17-06-2013 3 
De Werkgroep Ondersteuning  CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen 

van zaken die eventueel spelen bij een CvH. 

DB of 

secretaris 

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

van lopende zaken. 
Peter 

12-09-2016 5 

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van  

www.hbowonen99.nl  (zie kopijdata) 

-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.  

-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH ´s bij nieuwe informatie op de 

site.   

Henk 

en 

Jan 

04-04-2016 6 Adressenlijsten in dropbox actueel houden. 
Jan / Henk / 

Bernie 

25-09-2017 7. Algemene kennisoverdracht van HBO-leden (i.o.m. Jeroen Cras) Henk 

23-08-2019 8. Beheer van de website door de redactiecommissie  Jan en Ger 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.hbowonen99.nl/
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Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: secretaris@hbowonen99.nl - Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42929162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80) 
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