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-concept- 

Notulen video bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 (via Webex) 

Maandag 4 mei 2020 van 13.00 uur – 15.00 uur 

 

Aanwezig:  

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

mevrouw Marian Dickens  

mevrouw Corrie Aerts  

de heer Ben van Deursen  

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

     

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk(SMS) 

 

1. Opening en vaststelling verslag 

De voorzitter opent de videovergadering en heet allen welkom. Jan leidt als technisch voorzitter de 

vergadering. 

Agenda:  Bij agendapunt 5 toevoegen: Uitgifte van nieuwsbrieven; hervatten belronde; 

deskundigheidsbevordering bestuursleden; benoeming bestuur in relatie tot de statuten van het HBO. 

 

2. Mededelingen 

• Felicitaties aan Bernie vanwege de geboorte van haar tweede kleinzoon. 

• I.v.m. het geleidelijk afbouwen van werkzaamheden van Spronk Management Support heeft 

Bernie afscheid genomen van Hannie, haar laatste medewerkster in loondienst. En dat betekent 

dat zijzelf naast de secretariële ondersteuning voor het HBO ook weer volledig de verslaglegging 

voor haar rekening neemt. Tijdig zal Bernie aankondigen wanneer zij er helemaal mee stopt, maar 

voorlopig is het nog niet aan de orde (in ieder geval voor het HBO niet dit jaar). De suggestie van 

Peter of Hannie haar kan opvolgen, heeft Bernie met Hannie besproken, doch hier is bij Hannie 

geen interesse voor. 

• Jan Dominicus heeft zijn lidmaatschap van het HBO opgezegd om reden dat hij de materie te 

ingewikkeld vindt. Hem is scholing aangeboden, doch hij heeft daarvan afgezien. 

• Jan Z. heeft inmiddels van Corrie de contactgegevens van de voorzitter van de CvH Saffier 

(Kobaltstraat) ontvangen om hem eventueel te benaderen met de vraag of deze de HBO-website 

wil vernieuwen. Hij wacht hier nog even mee in afwachting van reacties op de vacaturebrief die 

vanuit WBB nu uitgaat. Belangstellenden kunnen bij interesse reageren naar adviesbureau De 

Wind en misschien dat er een kandidaat bij zit die affiniteit heeft met het maken van een website. 

 

3. Notulen bestuursvergadering en actielijst 20 april 2020   

• Henk en Jan hebben Bart de Laat van WBB inmiddels gesproken inzake het participatiereglement; 

gezocht zal worden naar maatwerk. Zodra Bart iedereen heeft gesproken zal er een evaluatie 

volgen. 

• Correctie op pag. 2, in de tekst onder Heyhoef: de hier bedoelde uitleg heeft betrekking op de 

afspraken over de vergoeding voor alle commissies. De tekst wordt als volgt aangepast: 

Alle commissies maken een begroting. Als de commissie de verwachte uitgaven tussen 1 januari 

en de uitbetaling van de vergoeding als reservering opgeven in de begroting, dan wordt het 

bedrag volledig vergoed. Bijvoorbeeld: 1 januari 1000 euro in kas, 15 januari wordt 800 euro 

uitgegeven aan een nieuwjaarsreceptie welk bedrag wordt afgetrokken van de 1000 euro, resteert 

200 euro, maar omdat het binnen de afspraken valt, krijgen de commissieleden toch de volledige 

vergoeding.  

Volgens Henk wordt dit niet door elke commissie zo begrepen. Daarom zal Jan het in zijn 
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contacten met de commissies over de financiën proberen helder uit te leggen. Hij verwijst naar het 

samenwerkingscontract met de commissies waarin dit ook staat.  

Ben geeft aan dat zijn commissie bij activiteiten die ze zelf organiseren, vaak ook een eigen 

bijdrage vragen. Daar is geen bezwaar tegen, doch Thea licht toe dat dit wel losstaat van hetgeen 

de commissieleden als CvH organiseren, zoals bijv. de jaarvergadering.  

• Ad video-instructies: Jan kondigt aan dat er nog meer video-instructies van zijn hand zullen volgen 

Verzoek van Henk aan Jan om die op te slaan zodat iedereen de video’s eventueel nog eens kan 

terugkijken als men niet meer weet hoe e.e.a. werkt.  

• Correctie pag. 3, de volgende zin schrappen : “WonenBreburg vragen om de stukken van het 

jaarverslag op hun website of in een link te plaatsen”. 

• Thea heeft de bevindingen uit de brainstorm afgelopen januari met alle HBO-leden, met het DB 

gedeeld en heeft op basis daarvan doelen beschreven. Gezien diverse wisselingen in het bestuur 

is nu van belang te kijken wat voor het huidige HBO nog haalbaar is. (dit punt wordt verder 

besproken bij punt 5)  

• Enquête: Er is onduidelijkheid binnen het DB over het moment dat de door commissies ingevulde 

enquête wordt teruggelegd bij WBB, dit voor het gesprek van de woonconsulent met de 

betreffende CvH.  Volgens Jan wordt de ingevulde enquête elk jaar direct teruggelegd. Volgens 

Henk en Peter gebeurt dat echter pas nadat de uitslag van de enquête met de ledenvergadering is 

gedeeld. De discussie hierover zal men in het DB voortzetten.  

Jan heeft n.a.v. het enquêteformulier nog enkele hints van Lidewij gekregen die hij met Henk en 

Peter zal delen. Het DB verzorgt ook de PP-presentatie over de uitslag van de enquête; zo 

mogelijk wordt de link naar deze presentatie in de uitnodiging/informatie naar de leden 

opgenomen. (actie: Jan/DB). 

 

De notulen worden met in achtneming van de genoemde correcties, opmerkingen/aanvullingen 

vastgesteld.  De actielijst en p.m. lijst van 20 april wordt geüpdatet. 

Ad 1 permanente afspraak: Henk zal zich alsnog voegen bij de bijpraatsessies met Lidewij.  

 

4. Jaarvergadering - draaiboek 

- De jaarvergadering stond gepland op 13 mei, doch is geannuleerd vanwege het coronavirus. 

Conform de nieuwe richtlijnen van de overheid (brief overheid inzake noodwet voor algemene 

vergaderingen, welke brief Thea alsnog heeft gedeeld met het HBO) zal er gezocht worden naar 

een passende oplossing. Volgens de statuten moet het jaarverslag voor 1 juli bij de achterban 

liggen. 

Peter is voorstander om de vergadering naar het eind van het jaar door te schuiven in de 

verwachting dat de jaarvergadering dan weer fysiek kan plaatsvinden. Een alternatief is, zoals in 

de noodwet aangegeven, om digitaal een jaarvergadering met de commissies te beleggen. 

Mensen kunnen bij zo’n sessie dan in de gelegenheid worden gesteld om op voorstellen te 

stemmen. In elk geval moet er voldaan worden aan de wettelijke voorschriften aangaande het 

houden van de jaarvergadering en moeten de termijnen in acht worden genomen. 

Afspraak: Het DB zal de mogelijkheden die de noodwet voorschrijft nader gaan bekijken en 

daarna een beslissing nemen. Men verwacht dat het voor veel commissies niet haalbaar zal zijn 

om digitaal te vergaderen. In elk geval zal in de nieuwsbrieven die we uit gaan doen, uitleg 

worden gegeven over uitstel van de jaarvergadering. 

- Peter schrijft het voorwoord voor het jaarverslag. 

- Voor het inhoudelijk verslag over 2019 zal Thea een voorzet maken aangezien het jaar 2019 

vooral in het licht stond van de bestuurlijke vernieuwing die onder begeleiding van Thea is ingezet. 

Bernie zal daarnaast kijken of er nog aanvullende punten zijn waar ook verslag over gedaan moet 

worden (actie: Thea/Bernie).  

- Over het toekomstplan en de voornemens moet het bestuur zelf een stuk schrijven (actie: DB 

- Voordracht nieuwe bestuursleden: De brief voor kandidaatstelling dient 6 weken voor de 

jaarvergadering uit te gaan. Henk verzorgt t.z.t. het overzicht (rooster van aftreden en de 
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kandidaatstelling) en wacht nog even de verdere ontwikkelingen af n.a.v. de sollicitatiebrief die uit 

is gegaan.  

Sinds de vorige jaarvergadering zijn de volgende leden afgetreden: Betsie, Joke, Harry en Ger. 

Verder heeft aspirant-lid Jan Dominicus zich teruggetrokken. Nikki van der Meijs heeft aan Jan en 

Thea toegezegd om mee te denken over een plan van aanpak voor het enthousiasmeren van 

jeugdige huurders voor deelname aan een commissie van huurders of een andere vorm van 

betrokkenheid. Zij blijft dus in de werkgroep Jongere Huurders actief. 

  

5. Bestuurlijke vernieuwing 

a. Vacatures en taakverdeling huidige bestuur: 

HBO heeft momenteel 7 actieve bestuurders. Er is nu een vacaturebank opgesteld die binnenkort via 

het meldsysteem van WBB uit zal gaan naar alle huurders. Belangstellenden kunnen zich aanmelden 

bij De Nieuwe Wind of bellen naar Thea. Op deze wijze proberen we bestuursuitbreiding te realiseren 

en afhankelijk daarvan kan het HBO meer taken gaan uitvoeren.  

Kijkend naar de huidige bezetting zal de taakverdeling van de verschillende commissies van het 

bestuur iets bijgesteld moeten worden. Ben is bereid om te ondersteunen in de commissie PR. 

Thea zal met het DB brainstormen over de taakverdeling binnen het huidige bestuur en kijken wat nog 

mogelijk is met het zittende bestuur. Jan plant daarvoor een aparte afspraak voor een WebEx-overleg  

(actie: Jan).  

 

b. Uitgifte nieuwsbrieven:   

Thea heeft voorbeelden aangeleverd en een eerste opzet gemaakt voor hoe de nieuwsbrief van het 

HBO eruit kan zien. Voor de eerste uit te geven nieuwsbrief heeft Jan reeds inhoud aangeleverd. Via 

de nieuwsbrieven wil het HBO telkens informatie met de commissies delen. 

In de nieuwsbrief ‘Jaarvergadering’ zal de uitslag van de enquête worden gepresenteerd. In online 

meetings met de commissies op een later moment zullen dan de antwoorden uit de enquête worden 

doorgenomen samen met de commissie en de woonconsulent. Dan is er gelegenheid om dieper in te 

gaan op zaken die er volgens commissies spelen en op basis daarvan wordt gekeken of er gemene 

delers zijn aan te duiden die het HBO zou moeten oppakken voor bespreking met de directie van 

WBB. In het gesprek met de commissies bespreken we wat goed / niet goed gaat en vragen we aan 

de commissie waar het HBO eventueel in kan ondersteunen.  

 

c. Hervatten belronde 

Besloten wordt dat de vroegere belronde weer in ere wordt hersteld. Marian en Wilhelmien trekken 

voorlopig samen met Corrie de WOC-commissie. Zij zullen de 23 commissies gaan bellen aan de 

hand van de vroegere lijst of eventueel nog nader in overleg op te stellen vragenlijst. (Wilhelmien 

zoekt de oude lijst op: actie Wilhelmien), en ze maken onderling een verdeling. Per commissie wordt 

ca. 1 uur voor het gesprek  gereserveerd. De ervaring leert dat commissies in telefoongesprek meer 

delen dan bij een gezamenlijke bijeenkomst. In het gesprek zal wel erop gestuurd worden dat het niet 

enkel een klachtenopsomming wordt. 

Verzoek aan de WOC-commissie om toe te voegen aan de vragen voor de belronde: 

- “of een commissie in staat is om digitaal te vergaderen”; - “waar het HBO eventueel in kan 

ondersteunen”. 

 

d. Deskundigheidsbevordering bestuursleden 

Het plotselinge afscheid Jan Dominicus heeft Jan overvallen. Jan D vond de stof nogal taai. Mogelijk 

dat het bestuur het te laat heeft onderkend dat er bij hem behoefte was aan scholing.  

Thea heeft een online scholingsmodule ontwikkeld “Thuis in de sociale huurrechten”. Het zijn 3 lessen 

van 2 uur. Van de les wordt een digitale opname gemaakt en die plaatst Thea op haar website; met 

een inlogcode kunnen de deelnemers dan desgewenst nogmaals hun les bekijken. 

Het HBO besluit om daar gebruik van te gaan maken. Naast Ben en Corrie sluiten ook Jan, Marian, 

Wilhelmien en Henk aan. Thea zal aan het DB een aanbod doen met een opstartdatum van de 

cursus; de deelnemers zullen ter voorbereiding vooraf het lesmateriaal ontvangen. (actie: Thea) 
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e. Benoeming bestuursleden in relatie tot de statuten: Thea heeft hierover informatie aangeleverd. Er 

zit een kronkel in de statuten lid 3.1 in relatie tot lid 3.4. In de statuten en in het Huishoudelijk 

Reglement staat dat een kandidaat lid moet zijn van een commissie van huurders. In het verleden was 

het gebruikelijk dat je als lid van een commissie je verkiesbaar kon stellen voor het HBO. Maar 

volgens Henk is op een jaarvergadering goedgekeurd dat de HBO-kandidaat minimaal een huurder 

moet zijn (wijziging van artikel 3.1). Momenteel zijn alleen Ben en Marian nog lid van een commissie. 

Strikt volgens art. 3.1 in de statuten zouden er nu 5 onwettige bestuurders in het HBO zitten.  

Henk zal de notulen van de jaarvergadering opzoeken waarin die wijziging van artikel 3.1 is 

vastgelegd (actie: Henk). Jan zal bij WBB navragen of hun jurist hiernaar zou kunnen kijken. (actie: 

Jan). Als de statuten aangepast moeten worden, dan zal dat in overleg moeten met de Algemene 

Vergadering en zo nodig via de notaris. 

 

6. Lopende zaken WOC  

De werkzaamheden van de commissie WOC liggen momenteel grotendeels stil. 

 

Op dit moment heeft HBO nog 23 actieve CvH’s (het waren er 27 en het streven was om dit jaar te 

groeien naar 37). Het oprichten c.q. benaderen van potentiële gegadigden voor deelname aan een 

commissie heeft stilgelegen door de vele bestuurswisselingen. Met de belrondes hoopt het bestuur 

weer meer betrokkenheid en interesse te genereren bij de achterban.  

 

7. Mededelingen Regio    

Er zijn geen mededelingen.     

 

8. Mededelingen SHW   

Overwogen wordt om komende woensdag ook via WebEx een SHW-vooroverleg te organiseren. Henk 

gaat Wim Leerves en Gerda Radder bellen en hen vragen of zij hier iets voor voelen. Jan neemt 

contact op met Lidewij inzake de eerstvolgende SHW-vergadering.  

N.B. Het SHW-vooroverleg is inmiddels ingepland en voorlopig zal ook dit overleg digitaal 

plaatsvinden zolang fysieke bijeenkomsten niet gewenst zijn. 

 

9. Mededelingen SBO  

Voor de continuïteit en voor kennisopbouw zullen zowel Henk als Jan - als afgevaardigden in het SBO 

- deelnemen aan de overleggen van de stuurgroep Convenant. Jan deelt mee dat dit inmiddels met 

Lidewij en Hans Pars is kortgesloten. Ervan uit wordt gegaan dat de andere partijen in het SBO daar 

geen bezwaar tegen hebben (aangezien namens de andere HBO’s slechts 1 lid aan de 

stuurgroeptafel zit) en dat de statuten van het SBO dit ook niet in de weg staan. Onderling spreken 

Henk en Jan af wie van hun beide in de stuurgroep dan het woord voert.  

 

10. Rondvraag en sluiting  

- Er zal gezorgd worden voor een attentie voor Ger, Harry en aspirantlid Jan D. Op een later 

moment zal officieel afscheid worden genomen van de vaste leden Ger en Harry. (actie: Jan) 

- Een commissielid die zijn vrouw aan het coronavirus heeft verloren, is zelf nu herstellende 

daarvan. Jan zal ook hem een attentie sturen. (actie: Jan) 

- Op een vraag van Henk inzake goedkeuring van de boekhouding licht Jan toe dat hij elk jaar de 

financiële stukken naar Wonen Breburg stuurt.   

- Wilhelmien informeert of op een vaste datum de servicekosten binnen moeten zijn. Volgens Thea 

moeten ze elk jaar voor 1 juli worden afgerekend.  

- Jan heeft de afrekening van Techem vorige week ontvangen wat 1 maand later is dan gebruikelijk. 

- Marian meldt dat zich wederom miscommunicatie heeft voorgedaan bij een melding bij de 

storingsdienst. Omdat de hele buitenverlichting van galerij was uitgevallen werd tegen de avond 

dat gemeld maar om 24.00 uur was het nog niet gerepareerd. De dag erna kwam de elektricien bij 

Marian aan de deur om de verlichting ‘in haar woning te repareren’, terwijl de avond ervoor 
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gemeld was dat het ging om de buitenverlichting van de galerij. Bij meldingen ’s avonds blijkt  

vaker sprake van miscommunicatie. Dit een keer aankaarten in het Regio-overleg. 

 

De voorzitter bedankt wederom allen voor deelname en sluit de vergadering. 

 

De eerstvolgende video AB-vergadering (via Webex) is op maandag 15 juni 2020 om 09.30 uur ?  

 

Tilburg, 15 juni 2020 

 

Peter Valk, voorzitter      Henk  Dankers, secretaris  

 

 

      

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 4 mei 2020 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

24-06-2019    1 
WonenBreburg vragen om voor huurders relevante 

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in Venster. 
DB Regiovergadering 

24-06-2019  

06-01-2020 

10-02-2020 

   2 

Jaarschema in dropbox updaten. Het wachten is op data 

van de Stuurgroep.  

Data zijn bekend: 15 mei 12.00-13.30 uur, 11 juni 09.00-

11.00 uur, 30 sept. 13.00-15.00 uur, 28 oktober, 13.00-

15.00 uur. 

Henk 

 
 

24-06-2019 

10-02-2020 
   3 

Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering; galerijen, parkeren 

scootmobielen, brandtrap tot 1e verdieping (Breda en 

Tilburg) 

DB/AB 

SHW + 

Regiovergadering 

T.z.t. thema-avond 

aan wijden. 

16-12-2019 

10-02-2020 
  4 

Organisatieplan 2019-2022 communiceren naar advies- 

en werkgroepen 
Allen  

10-02-2020   5 Convenant; stand van zaken Henk  

09-03-2020 

04-05-2020 
  6 

Draaiboek jaarvergadering actualiseren; opmerkingen, 

aanvullingen en wat iemand kan/wil doen.  

Iedereen levert de teksten aan bij Bernie. 

Thea maakt een voorzet voor het inhoudelijk verslag 

2019 over de bestuurlijke vernieuwing. Bernie vult dat zo 

nodig nog aan met andere punten die in 2019 aan de 

orde waren. 

Over het toekomstplan levert het DB de tekst aan.   

Allen  

 

 

Thea  

Bernie 

 

DB 

 

(zie afspraken in 

draaiboek en in 

deze vergadering 

onder punt 4) 

20-04-2020   7 
Redactiecommissie wordt een taak voor werkgroep pr en 

communicatie 

Corrie /Jan 

D./ Ben 
 

04-05-2020 8 
PP-presentatie maken van de uitslag van de enquête. 

Jan deelt de hints van Lidewij met Peter en Henk.   
DB / Jan  

04-05-2020 9 
Overleg plannen in klein comité (DB en Thea) over 

taakverdeling huidige bestuur 
Jan  

04-05-2020 10 Uitgifte nieuwsbrieven, inhoud opmaken Jan / Thea  

04-05-2020 11 

Hervatten belrondes door de WOC-commissie en 

onderling de taakverdeling regelen en de vragenlijst 

opstellen 

Marian, 

Wilhelmien 

en Corrie 

 

04-05-2020 12 

Bij WBB vragen of jurist naar statuten HBO (specifiek art. 

3.1) wil kijken. Henk zoekt notulen op waarin het besluit 

is genomen over andere invulling van dat onderdeel. 

Jan 

Henk 
 

04-05-2020 13 Boeket laten bezorgen bij diverse mensen Jan (Els…)  
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PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 

 

22-04-2020 

04-05-2020 
  1 

Informeel gesprek met Lidewij van Bakel, stadsregisseur WBB en Caroline 

Timmermans ter bespreking van lopende zaken. HBO-bestuursleden kunnen 

punten ter bespreking meegeven aan het DB. Data overleg BOT in 2020:  

15 juli 2020               14 – 15 uur 

2 september 2020    13 – 14 uur  

4 november 2020     14 – 15 uur 

Peter/Jan/

Henk 

16-12-2019   2 
In de Adressenlijst van HBO kan voortaan iedereen wijzigingen aanbrengen. Jan 

is beheerder van de lijst.  
Allen/Jan 

24-06-2019 

 

28-10-2019 

  3 

Voor overleggen van werkgroepjes en commissies de vergaderruimte Ringbaan 

Noord vooraf even reserveren (ter voorkoming van overlap) en doorgeven aan 

Henk. Na kantoortijd is een code nodig. 

Allen  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
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