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-concept- 

Notulen vergadering van het voltallig Bestuur van HBO Wonen 99 

dinsdag 10 december 2019 van 14.00 uur – 16.00 uur. 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 

mevrouw Corrie Aerts 

de heer Harry Elings 

 mevrouw Marian Dickens 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort 

mevrouw Ger Heerdink 

de heer Jan Dominicus (aspirant-lid) 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

 

Afwezig:   Ben van Deursen, Nikki van der Meijs (aspirant-leden) 

 

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk (SMS) 

 

1. Opening  

Peter opent de vergadering en heet allen welkom. Ben van Deursen is afgemeld en Nikki van der 

Meijs is overdag verhinderd. Als aspirant-leden hoeven ze ook niet alle vergaderingen bij te wonen. 

Het lijkt de voorzitter geen optie om de vergaderingen van het voltallige bestuur naar de avond te 

verzetten want de meesten geven de voorkeur aan overdag vergaderen. 

 

In deze vergadering wordt een volgende stap gezet in de bestuurlijke vernieuwing. Het AB heeft 

vorige week de doelen vastgesteld en besluiten genomen richting de toekomst, zowel voor de korte 

als voor de lange termijn. Daarover wordt nu aan het voltallige bestuur duidelijkheid verschaft zodat zij 

daarmee aan de slag kunnen in de verschillende advies- en werkgroepen.  

 

2.  Mededelingen / acties 

• Vrijdag 20 december a.s. is het jaarlijkse HBO-etentje, aanvang 18.00 uur bij Boerke Mutsaers. 

De secretaris inventariseert wie met/zonder partner deelneemt. Wederom zorgt Jan voor de 

boeketten.  

• Corrie meldt dat Wijkraad Tilburg Noord een grote activiteit organiseert op 19 april 2020. Ook   

WonenBreburg zal daar vertegenwoordigd zijn. Besproken wordt dat het goed is als HBO er ook 

vertegenwoordigd is. Ook zal aan WonenBreburg worden gevraagd of zij HBO deelgenoot wil 

maken van eventuele vragen die huurders/bewoners er gaan stellen. (P.M.) 

• Jan Z. reikt een boekje uit van de Woonbond met actuele afkortingen en begrippen (rode boekje) 

• Henk zorgt voor het uitdoen van de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie die plaatsvindt op 8 

januari bij Boerke Mutsaers. (actie: Henk) Bernie heeft de opmaak voor de brief bij hem 

aangeleverd. Wilhelmien en Marian zullen wederom zorgdragen voor een kleine attentie voor de 

commissies. Het aantal leden van de commissies zal Jan Z. verifiëren en aan hen doorgeven, zo 

ook het digitale logo van HBO meesturen die op de attentie wordt gedrukt. (actie: Jan)  
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3.  Organisatieplan 2019-2022 

Conform de nieuwe Woningwet wil HBO als huurdersbelangenorganisatie zich verder 

professionaliseren, vanuit de strategie: we zijn, we borgen, we versterken, en we luisteren.  

Met deze strategie in het achterhoofd en kijkend naar de toekomst heeft HBO een aantal doelen 

vastgesteld. Om die te behalen zijn er de advies- en werkgroepen gevormd die ermee aan de slag 

gaan. De advies- en werkgroepen vergaderen met elkaar en informeren elkaar (zgn. spinnenweb). Het 

DB bewaakt de voortgang en in het AB komen alle lijnen samen, daar ligt de regie en worden de 

advies- en werkgroepen aangestuurd.  

 

Peter licht toe dat we onder leiding van Thea in deze vergadering willen kijken hoe uitvoering te geven 

aan de door HBO vastgestelde doelen voor 2020. Door het vertrek van Betsie van Loon en Joke de 

Rooij hebben er wat verschuivingen in de bezetting van de advies- en werkgroepen plaatsgevonden. 

De aspirant-bestuursleden zijn of worden toegevoegd aan een van de werkgroepen; tot aan de 

jaarvergadering (mei) verkennen zij daarbinnen hun mogelijkheden. Tussentijds zal het AB met hen 

een evaluatiegesprek voeren.  

 

Bestuursstructuur 

Drie adviesgroepen met werkgroepen:  

1) adviesgroep Participatie: deze is uitermate belangrijk, en kent daarom zoveel werkgroepen: 

- werkgroep Jongere huurders (Nikki en Ger) 

- werkgroep Ondersteuning Participatie (Wilhelmien en Marian) 

- werkgroep Ondersteuning Commissies (Jan, Corrie, Harry en Ger) 

- werkgroep Intermediair (Jan en Henk) 

2) adviesgroep PR: heeft één werkgroep PR (Ger en Corrie) 

3) adviesgroep SBO: heeft geen werkgroep want de 2 vertegenwoordigers (Harry en Henk) worden 

al vanuit het AB gevoed. 

 

In het Organisatieplan van Thea worden de rollen en activiteiten van elke advies- en werkgroep 

uitgebreid beschreven. De 3 adviesgroepen zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doelen in 

samenwerking met hun werkgroep(en) die aan de slag gaan met de concrete activiteiten.  

 

Reacties:  

Ger heeft n.a.v. het overzicht geturfd wat het voor haar persoonlijk betekent aan hoeveelheid 

werkzaamheden voor het HBO. Zij vindt het in totaliteit te veel waar ze dan voor wordt benaderd en 

vindt het erg veel uren die ze dan aan het HBO moet besteden. Zij geeft aan nog andere activiteiten te 

hebben naast het HBO. Ook andere HBO-leden geven aan het een erg ambitieus plan te vinden. Men 

is het erover eens dat het ‘mandje’ niet te vol mag worden. Als HBO moeten we niet te veel hooi op 

onze vork nemen, het moet behapbaar blijven, is algemeen de teneur. 

Thea memoreert haar rol: zij adviseert het bestuur en helpt mee het plan waar te maken. De 

verantwoordelijkheid op inhoud en uitvoering ligt bij het gehele bestuur.  

 

Om een beter beeld te krijgen van wat het in de praktijk voor de HBO-leden betekent, stelt de 

voorzitter voor om de doelen één voor één na te lopen en te verifiëren wat we samen waar kunnen 

maken. Jan wijst erop dat er ook overlap zit in de doelen waardoor het wellicht ook meevalt wat het 

concreet aan inspanningen vergt. Algemeen is iedereen wel blij met de structuur en de verdeling van 

de werkzaamheden, en ook dat er nu concrete doelen worden gesteld. 
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Doelen 2020 

Onder leiding van Thea worden per adviesgroep en werkgroep de doelen en de activiteiten nagelopen 

zodat iedereen een beter beeld krijgt van de concrete werkzaamheden die het met zich meebrengt, en 

hoe de lijnen onderling lopen. Zij geeft daarbij suggesties hoe activiteiten in te vullen. De HBO-leden 

geven op hun beurt ook suggesties op basis van hun praktijkervaringen. Thea verwerkt en wijzigt 

e.e.a. in het organisatieplaatje dat ze vervolgens (nog dezelfde dag!) naar iedereen mailt. Het 

document zal ook op de website van HBO worden geplaatst (en in de dropbox) (actie: Jan) 

 

Nader stil wordt gestaan bij de doelen 2020 voor het gehele HBO-bestuur: 

1. Het verruimen van onze kennis en expertise beschouwen we als een continu proces voor alle bestuursleden 

van HBO Wonen 99.  

2. De interne taak- en rolverdeling van het HBO Wonen 99-bestuur is eind 2019 helder en wordt er concreet 

gecommuniceerd naar belanghebbenden.  

3. Interne processen zijn eind januari 2020 duidelijk en gestroomlijnd.  

4. Onze klanten, de huurders, worden onze fans. Dit is een continu proces waarin de relatie met de huurders 

van WonenBreburg de rode draad vormt.   

5. Huurders weten dat zij een beroep op HBO Wonen 99 kunnen doen wanneer energiebesparende 

maatregelen of andere woningverbeteringen plaatsvinden in hun wooncomplexen. Dit zien we als een 

continu proces onder andere via klankbordgroepen en de commissies van huurders.  

6. We sturen op voorzieningen bij WonenBreburg waardoor huurders met de meest smalle beurs meer kansen 

krijgen om duurzaam en betaalbaar te wonen. Dit is een continu proces dat in de prestatieafspraken is 

ondergebracht en afhankelijk is van wet- en regelgeving. 

 

Suggesties en aanvullingen: 

- Voor het gericht benaderen van huurders kan de hulp worden ingeschakeld van WonenBreburg, 

want zij kunnen namens HBO hun huurders een bericht sturen, of huurders vragen om eventueel 

hun mailadres door te geven aan HBO om zo rechtstreeks door het HBO te worden benaderd of 

geïnformeerd. Ook kan iedereen gratis bij WonenBreburg kopieën in kleur laten afdrukken t.b.v. 

PR-werk.   

- Voor overleg kunnen de advies- en werkgroepen gebruikmaken van de vergaderruimte van HBO, 

maar men kan ook een ontmoeting organiseren in een wijkgebouw want die zijn namelijk 

openbaar en gratis. Dit vanwege mogelijke overlap in het reserveren van de HBO-vergaderruimte. 

Verzoek aan eenieder om de reservering aan Henk door te geven die het dan coördineert. Een 

suggestie is om in de dropbox een overzicht aan te maken voor de reservering van de 

vergaderruimte waarin iedere advies- of werkgroep zelf kan invullen wanneer ze er gebruik van 

maken. 

- Aangaande het ophalen van klachten/meldingen bij de achterban, is een suggestie van Thea om 

met speeddaten de grieven die mensen tijdens een themabijeenkomst willen ventileren, te 

kanaliseren. Daarmee voorkomen we dat het een ‘klachtenavond’ wordt. Daarnaast halen we met 

de jaarlijkse enquête veel informatie op.  

- N.a.v. punt 4 en het aantal commissies van huurders wordt vastgesteld dat het aantal terugloopt. 

De commissie van Ger is er niet meer. Ook die van Wilhelmien (cie. Zand1) stopt binnenkort. 

Wilhelmien gaat proberen in het wooncomplex waar ze nu woont een commissie op te richten. 

Verder is nodig om met de CvH Paletplein snel contact te leggen; door veroudering van de leden 

dreigt ook die te worden opgeheven.  
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Een suggestie van Thea is om als werkgroep WOC een uitvraag te doen naar de 10 beste ideeën 

om huurders gemotiveerd te krijgen om naar bijeenkomsten te komen of actief te participeren. Een 

idee: naast een folder met ‘het wat en hoe voor de commissies’ zou daarnaast nog een 

promotiefilmpje kunnen worden gemaakt.   

Henk toont de uitnodiging van de commissie Novicom (Noordhoekring-Vincentiusstraat Tilburg) 

die een leuk en goed voorbeeld is waar andere commissies ook hun voordeel mee kunnen doen. 

In de brief wordt een opsomming gegeven van al hun activiteiten die ze organiseren voor hun 

bewoners. Dit initiatief hebben zij genomen n.a.v. de laatste thema-avond van HBO.  

- N.a.v. punt  5 is een idee van Jan om als HBO in de loop van volgend jaar actief te gaan 

participeren bij bijeenkomsten over duurzaamheidsplannen van WonenBreburg. Op dit moment 

loopt er een prijsvraag die in de markt is gezet door woningcorporaties over hoe  CO2 uitstoot te 

beperken. Samen met Wim Leerves zit Jan in een adviesgroep. In april worden de winnende 

ideeën bekend gemaakt. In het komende Regio-overleg zal gevraagd worden hoever het ermee 

staat. 

- N.a.v. punt 6 wordt gewezen op het betaalbaarheidsakkoord. Harry merkt op het lastig te vinden 

hoe daarop als HBO te sturen. Een manier is volgens Thea om als HBO altijd vragen daarover te 

blijven stellen. Ook in SBO-verband krijgt het aandacht i.v.m. nieuwe convenantsafspraken.  

 

4.  Reacties n.a.v. deze inventarisatie 

Thea informeert bij de leden hoe men nu aankijkt tegen de opgave waar het HBO met de advies- en 

werkgroepen voor staat. Algemeen vindt iedereen het bij nader inzien enigszins meevallen, hoewel 

men nadrukkelijk aangeeft dat de praktijk het moet gaan uitwijzen.  

Thea adviseert om de vraag soms ook wat verder weg te leggen dan enkel bij de bestuursleden zelf. 

Bijvoorbeeld kan men leden uit de commissies van huurders of ook andere huurders laten 

meedenken. Dus als men iemand in zijn/haar omgeving kent die eventueel bereid is mee te denken, 

hen er actief bij betrekken. Zo creëer je draagvlak en ambassadeurs voor HBO.  

Jan Dominicus geeft aan te willen aansluiten bij de Participatie, om op die manier in de materie te 

groeien. 

 

Afgesproken wordt dat de werkgroepen afzonderlijk een afspraak plannen om bijeen komen om de 

details van de activiteiten die ze gaan verrichten, nu nader in te gaan vullen. (actie: allen) 

 

5.  Sluiting  

Peter dankt allen voor aanwezigheid en inbreng. Hierna sluit hij de vergadering. 

 

Vergaderdata in 2019: 

- AB:  maandag 16 december 2019 om 09.30 uur. 

- Het overzicht met de vergaderdata van het DB en AB voor 2020 heeft Henk gemaakt en staat in 

de dropbox. 

 

Tilburg, 16 december 2019 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris  

 
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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