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CONCEPT 

 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99  

maandag 9 november 2020 van 9.30 uur – 11.55 uur 

 

Aanwezig:  

Van het bestuur  de heer Jan Zaunbrecher (voorzitter)  

de heer Ben van Deursen (penningmeester) 

mevrouw Corrie Aerts (bestuurslid) tot 11.30 uur 

mevrouw Ingrid Kraayvanger (aspirant bestuurslid) 

mevrouw Zakia Al-Ouessaidi (aspirant bestuurslid) tot 11.40 uur 

de heer David Gloudemans (aspirant bestuurslid) 

mevrouw Desiree Ramada (aspirant bestuurslid) tot 11.35 uur 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

Verslaglegging:  de heer Peter Luijten (De Notulant)  

 

Afwezig:   de heer Henk Dankers (secretaris) 

 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er is een afmelding van Henk 

Dankers in verband met ziekte.  

 

2. Vaststelling van de agenda  

Aan de agenda worden toegevoegd:  

Bij agendapunt 6: Rolvervulling in de participatie;  

Bij agendapunt 8: Besluit inzake aanpassing servicekosten.  

 

3. Notulen bestuursvergadering en actielijst 12 oktober 2020   

Blz.2, punt 4: David zegt dat er met de werkgroep jongeren gekeken wordt naar de redactie 

van de site. De voorzitter voegt hieraan toe, dat de werkgroepen input zouden kunnen 

leveren aan PR. Met de werkgroep PR zal hiertoe een afspraak worden gemaakt.  

Blz.2, punt 5, ingekomen stukken: Op het afscheid van Peter Valk komen wij nader terug bij 

agendapunt 8. 

De notulen van 12-10-2020 worden goedgekeurd. 

 

Actielijst:  

1.  Is nog niet gedaan, moet in het DB worden besproken. 

3.  Er is ongerustheid over brandtrappen die tot 2 meter boven de grond eindigen. Het 

betreft 6 flats in Tilburg waarvan 5 van WonenBrebrug. De vergunning voor aanpassing 

is al verstrekt, maar het is nog niet bekend wanneer de uitvoering zal plaatsvinden. De 

voorzitter heeft dit bij het benenoptafeloverleg aan de orde gesteld, om ervoor te 

pleiten dat er druk achter wordt gezet.  

12.  Thea kijkt na waar dit over gaat. 
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17.  De werkgroepen moeten hiermee nog aan de slag. De opzet van de jaardoelen 2020 

kan als basis hiervoor worden gebruikt. Dit punt komt terug op de volgende HBO-

vergadering. 

19.  Op de agenda van vandaag.  

26.  Moest zijn David en Desiree. 

De volgende punten kunnen van de lijst af: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34. 

 

Permanente afspraken/besluiten: 

Punten 1 en 6 kunnen er af.  

 

4. Vergaderschema 2021 

De voorzitter licht het vergaderschema toe. Het is nog een concept, en hangt nog af van het 

SBO. In het SBO zitten vertegenwoordigers van de huurderscommissies, de 

huurdersbelangenorganisaties. Dit orgaan bereidt de Stuurgroepvergadering voor. In de 

Stuurgroep zit het SBO, de directies van de corporaties, de wethouder en de ambtenaar. De 

afgelopen jaren is er het (5-jarig) convenant besproken en uitgebracht. Dit jaar en komende 

jaren wordt gesproken over de (jaarlijkse) prestatie-afspraken. 

Tot nog toe was de volgorde als volgt: SBO-vergadering, daarna Stuurgroepvergadering, 

waarna de HBO’s werden ingelicht over wat besloten was. Wij als HBO proberen al jarenlang 

daar verandering in aan te brengen. Wij willen inspraak vanuit de huurders, en vanuit ons. Als 

de stukken van de Stuurgroep binnen kwamen had het SBO maar drie dagen de tijd om deze 

te bestuderen. Nu is er afgesproken dat het SBO 14 dagen vóór de Stuurgroep de stukken in 

huis heeft. Daar willen wij goed gebruik van maken en de HBO’s inschakelen. Aldus kunnen 

we de stukken van de Stuurgroep bespreken, onze ideeën inbrengen bij het RBO, van de 

gezamenlijke HBO’s het SBO-standpunt innemen en bij de Stuurgroep inbrengen. Op die 

manier raakt iedereen die iets wil inbrengen ook daadwerkelijk betrokken. Het 

vergaderschema wordt dan als volgt: op donderdag komen de stukken voor de Stuurgroep 

binnen (dat is 14 dagen voorafgaand aan de Stuurgroepvergadering). Ons voorstel is om dan 

de maandag daaropvolgend de HBO-vergadering te houden, de maandag daaropvolgend het 

SBO, waarna op woensdag de Stuurgroep.  

Op deze wijze is erin voorzien dat de invloed van het bestuur geborgd is.  

Er is echter nog wat wrijving hierover. De secretaris SBO wil op de eerste maandag, dus 

meteen nadat donderdags de stukken van de Stuurgroep zijn ontvangen, het SBO houden, 

daarin standpunten bepalen, en die via de HBO bij de Stuurgroep inbrengen. De voorzitter 

verwacht dat zaken dan voorgekauwd bij de HBO komen. Hij zal hierover nog overleg voeren. 

Onder voorbehoud van de uitkomst daarvan heeft hij het vergaderschema 2021 opgezet. 

Thea zegt dat zij dit een goede opzet vindt, omdat op deze wijze de invloed van het bestuur 

geborgd is.   

 

De voorzitter voegt hieraan toe, dat hetzelfde principe kan worden toegepast bij de SHW. Er 

zijn wel bepaalde data waar niet mee geschoven kan worden in verband met de 

huuraanpassing, de begroting, e.d.  

Het doel is, de mensen zo goed en zo snel mogelijk te betrekken in het voortraject.  

De voorzitter speelt ook met de gedachte om Hans Pars (een van de directieleden van 

WonenBrebrug) uit te nodigen in ons HBO-overleg voor zover dat betrekking heeft op de 

Stuurgroepstukken. De vergadering vindt dit een goed voorstel. Jan zal dit morgen in het 

regio-overleg aankaarten.  
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5. Informatief 

Mededelingen  

Binnenkort verschijnt in Venster een stuk over ons en het werven van nieuwe commissies.  

De tekstschrijfster heeft te kennen gegeven dat zij graag tekst aangereikt krijgt. Er zijn of 

worden nog foto’s gemaakt van de leden.   

  

Voortgang ontwikkelingen HBO Wonen 99-werkgroepen 

De voorzitter meldt dat vorige week de werkgroep WOC, de werkgroep Jongeren en de  

werkgroep PR zijn geweest. Vanmiddag is hij bij de commissie Moleneind. Deze bestaat uit 

drie personen, en omdat WonenBrebrug slechts met vier mensen fysiek mag vergaderen, is 

hij er alleen bij. Zij gaan tekenen, en zijn daarmee de tweede commissie. Met de derde 

commissie (De Dreven) die wil gaan tekenen zal Ingrid contact opnemen.  

Verder zijn van de werkgroep Jongeren Nikky en consulent Jessy uitgenodigd en wordt 

nagegaan wat we in complex Clarissenhof nog kunnen bereiken. Drukproeven van posters en 

flyers zijn bezorgd. De consulent heeft toegezegd dat ze die zou drukken en bezorgen en hem 

op de hoogte zouden stellen als dat gebeurd was. Aangezien hij nog niets heeft vernomen zal 

hij informeren naar de stand van zaken.  

Thea zou door Esther via de mail worden geïnformeerd, maar ook dat is nog niet gebeurd. 

Thea doet navraag bij haar.     

Vorige week donderdag hebben Ben en de voorzitter een gesprek gevoerd met de commissie 

Kleurenbuurt. WonenBrebrug noemt dat de ‘slapende commissie’. Er zitten drie personen in, 

maar een lid is regelmatig in het buitenland en is daardoor moeilijk te bereiken. De onderlinge 

samenwerking verloopt moeizaam en er worden geen activiteiten ontplooid. Het lid dat vaak 

afwezig is wil er mee stoppen. Jan en Ben hebben met de twee overige personen gesproken. 

Zij willen nog wel verder, maar er moet wel aanwas komen. Zij hebben voorgesteld om in dat 

gebied Kleurenwijk en Wandelbos Zuid te gaan flyeren. Deze twee wijken liggen naast elkaar 

en daar zou één commissie voor gevormd kunnen worden. Omdat er nogal wat panden zijn 

verkocht, heeft de voorzitter aan Lidewij van WonenBrebrug gevraagd een lijst te verstrekken 

van alle huurwoningen. Dit kan wellicht omwille van privacy op weerstand stuiten, hoewel 

adresgegevens zonder namen mogen worden verstrekt. Desnoods gaan we overal flyeren.  

 

jongeren 

David zegt dat Nikky een Whatsappgroep heeft gemaakt. Aanstaande woensdag is er een 

brainstormbijeenkomst. Er zijn inmiddels al ideeën geconcretiseerd en onderling gedeeld. Hij 

verwacht dat zij binnenkort wel iets kunnen presenteren.  

De voorzitter merkt op dat hij Nikky een lijst heeft aangeleverd. Daarin staan alleen de 

hoofdbewoners vermeld. Hij zal nog een jongerenlijst doorsturen.  

 

intermediair 

Over de situatie bij de Paletflat hebben Ben en de voorzitter een gesprek met de commissie 

gevoerd. Daarover is een mail naar Lidewij gezonden, die het verder in de organisatie heeft 

doorgezet. 

De voorzitter zegt dat van de woonconsulenten van WonenBrebrug richting huurders niets (of 

heel laat) vernomen wordt. Zij zijn ook niet bereikbaar. Commissies hebben in het verleden 

hier ook al over geklaagd. Nu bij het opzetten van commissies heeft de voorzitter dezelfde 
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ervaring: de woonconsulenten reageren niet. Hij heeft het reeds bij het benenoptafeloverleg 

aangekaart. Dit probleem wordt morgen in het regio-overleg aan de orde gesteld. 

   

Trainingsdata Wegwijs in de sociale huursector voor nieuwe bestuursleden 

Donderdag 12 november is de eerste training gepland, de volgende is 25 november a.s., de 

derde moet nog ingepland worden, maar wordt in ieder geval in december. De tijd is telkens 

van 13.00 – 15.00 uur. Thea stuurt iedereen nog een bevestiging en een datumprikker voor 

de laatste bijeenkomst.  

 

Eindejaar attentie commissies 

De voorzitter zegt, dat hij vindt dat er iets gedaan moet worden. De vraag is, in welke vorm, 

en welke grootte. Het gaat om circa 100 personen (25 commissies met elk 4 leden). Er is 

ruimte voor, gelet op het feit dat er dit jaar bespaard wordt door het niet doorgaan van de 

tweede thema-avond, de jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie. Na enige discussie wordt 

besloten tot een cadeaubon ter waarde van € 25,00. De voorkeur gaat uit naar een Tilburgse, 

lokale bon, danwel een VVV-bon.   

 

Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief komt binnenkort weer uit. Thea neemt er een aantal nieuwtjes vanuit het Rijk 

met betrekking tot wonen in op; iets over nieuwbouw en het toekomstig wonen in Tilburg in 

relatie tot het convenant dat gesloten is. 

Vanuit de werkgroepen is er een aantal suggesties: 

-  de ondertekening van het convenant;  

-  de landelijke discussie over de eenzijdigheid in woonwijken en het bedenken van spelregels 

om meer grip te krijgen op betere diversiteit in de wijken; 

-  de introductie van een bewoners-App in het kader van het Fijn Thuis project van 

WonenBrebrug, Thebe en Contour de Twern, bedoeld voor 75-plussers; 

-  de nieuwe Omgangscode ‘in wording’ en de goede afstemming daarover tussen partijen.   

 

Thea zegt dat de Nieuwsbrief gepland staat voor dinsdag 17 november a.s., en verzoekt ieder 

tekst tijdig via de mail aan te leveren.  

Op de vraag van Zakia antwoordt Thea, dat de Nieuwsbrief eens in de vijf à zes weken 

verschijnt. Zij verwacht er nog een vóór de Kerst. 

 

Uit SHW-overleg: Conceptverslag SHW 30-09-2020 def.pdf 

Uit regio-overleg d.d. 08-09-20: Notulen regio-overleg HBO Wonen 99 d.d. 08-09-2020 

Over beide verslagen zijn geen opmerkingen. 

 

Thea vult aan dat vorige week een bijeenkomst is geweest met het SHW over het 

ondernemingsplan van WonenBrebrug, en de resultaatgebieden. Haar indruk is dat 

WonenBrebrug het gesprek met het bestuur erg op prijs stelde. De voorzitter beaamt dit en 

zegt dat er veel en serieus informatie is uitgewisseld. Voor wat betreft de uitvoering zullen wij 

de vinger aan de pols moeten houden.  
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6. Meningsvormend  

Jaarvergadering annuleren? 

De jaarvergadering van 25 mei jl. is niet doorgegaan.  Er is toen besloten deze op 25 

november a.s. te houden, in beperkte vorm bij Boerke Mutsaers. Gezien de geldende 

maatregelen moet hiervan worden afgezien. De voorzitter overweegt, dat een online-

bijeenkomst minder geschikt is, gelet op de doelgroep waaronder zich nogal wat ouderen 

bevinden. Via de Nieuwsbrieven is alle informatie gedeeld en iedereen op de hoogte. Hij stelt 

daarom voor, de jaarvergadering van 25 november 2020 te annuleren. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Naar aanleiding hiervan zal Thea dit in de Nieuwsbrief opnemen en de lezers vragen of zij 

ervaringen of suggesties hebben hoe de HBO in verbinding kan blijven met de leden van de 

commissies.  

 

Jaardoelen 2020  

Het overzicht wordt doorgenomen en door Thea ter vergadering online geactualiseerd. 

pt.1 in mei al twee promotie-activiteiten, m.n. Nieuwsbrief.  

pt.2 Website moet geactualiseerd worden, bezig met planvorming. 

pt.3   Af. 

pt.4 Niet gedaan, Venster wel. Gesprek beleggen met werkgroep PR. 

pt.5 Info over commissies meenemen met de aanpassing van de website. 

Pt.6 idem. 

Pt.7 Manifest Wagnerplein is verschoven. 

Pt.8 Af. In Nieuwsbrief aandacht aan besteden. 

Pt.9 Af. Thea maakt schema maken met tijdstip van versturen Nieuwsbrief. Frequentie  

eenmaal per 6 weken.  

Pt.10 Themabijeenkomst van 7 oktober jl. is niet doorgegaan. Het thema was brandveiligheid, 

dat schuift door naar volgend jaar. Thea zal in de Nieuwsbrief aan commissieleden 

voorleggen aan welke andere thema’s men aandacht zou willen besteden (Whatsapp-

fraude, pishing, spoofing, babbeltruc?).  

Pt.11 Zijn de jongere huurders mee bezig. Over 14 dagen afspraak over stand van zaken. 

Pt.12 Af. 

Pt.13 Er is recent een belronde langs de commissies gehouden. Deze zal worden herhaald 

teneinde de contacten te onderhouden en belangstelling te tonen: Corrie, Zakia. 

Voorzitter neemt dit op met Marian en Willemien. Vragenlijstje samenstellen.  

Pt.14 Af. 

Pt.15 Mee bezig. 

Pt.16 Mee bezig. 

Pt.17 Doorgeschoven in verband met corona.  

 

Invulling taken plaatsvervangende bestuursleden 

De voorzitter merkt op, dat aspirant leden een jaar lang meelopen, en daarna worden 

benoemd. Het is slechts beperkt mogelijk, en eigenlijk ook niet wenselijk, om een aspirant lid 

een plaatsvervangende taak binnen het bestuur te geven; zij zijn formeel niet benoemd en 

kunnen derhalve formeel geen (plaatsvervangende) bestuursfunctie uitoefenen. Als één van 

ons uitvalt, hebben we een ervaren, maar ook formeel benoemde bestuurder ter vervanging 
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nodig. Dat houdt in, dat wij onze vervanging onderling moeten regelen. Anderzijds moeten wij 

de aspirant leden toch op een of andere manier betrekken. Thea merkt hierbij op, dat de 

aspirant leden zich als beoogd plaatsvervanger al moeten kunnen voorbereiden op hun rol, 

zodat zij bij hun benoeming hun rol kunnen nemen.  

David merkt op, dat wanneer een aspirant lid als plaatsvervanger zou optreden, hij/zij dan 

wel onbevoegd is, maar dat genomen besluiten dan in later stadium door de formele 

bestuurder bekrachtigd kunnen worden. 

Afgesproken wordt dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ieder hun takenlijst 

gaan opstellen, en deze als uitgangspunt gaan gebruiken.  

 

Beleidsontwikkelingen vanuit SHW/WonenBreburg 

Actueel is het Ondernemingsplan. Dit is in het SHW besproken en staat in de Dropbox.   

 

7. Besluitvormend vanuit HBO Wonen 99 om mee te nemen naar het SHW-overleg 

Er staat WonenBrebrug veel te doen op het gebied van verduurzaming, en in die context is 

ons de vraag gesteld  ‘welke positie kies je als belangenbehartiger in verduurzamings-

processen?’ (zie SHW 30-9-2020). Uit de discussie die volgt blijkt dat de voorkeur is, om in de 

ontwikkelfase een strategische rol te nemen, en gaandeweg in de uitvoeringsfase steeds meer 

de operationele rol te nemen en te sturen. De nadruk moet liggen op de verbindende rol, het 

is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te worden.   

 

8. Omgangscode, Participatiereglement, Huurcontract, Servicekosten 

Thea heeft een samenvatting gemaakt, deze staat in de Dropbox. Er moet nog een 

adviesaanvraag over de Omgangscode en het Participatiereglement komen, maar het stuk 

kan morgen alvast met Lidewij gedeeld worden.  

De voorzitter zegt dat aan de Omgangscode nog wordt gewerkt. Deze wordt o.m. in de 

volgende SHW besproken. Er resteren nog enkele punten, waaronder de vergoeding. 

Wij als HBO moeten nog een uitspraak doen. Thea zal de vragen en opmerkingen, die uit de 

reacties van de bestuursleden naar voren zijn gekomen, morgen met Lidewij delen. 

 

David en Desiree hebben een goede reactie op het document Huurcontract opgesteld. De 

voorzitter stuurt deze door naar WonenBrebrug (Lidewij).  

 

Er is nog een powerpointpresentatie ontvangen met de laatste afwegingen van SBO en SWH 

Inzake de Regelingen. Daarover moet de HBO zich nog uitspreken.  

De Duurzaamheidsregeling is een vereenvoudiging, de regeling Herinrichtingskosten is meer 

aan de realiteit aangepast en daardoor een verbetering. Beide regelingen zijn dan ook 

akkoord. 

De voorzitter zegt dat bij de Ongemakkenregeling nog enkele discussies lopen, en licht deze 

toe. Een daarvan is: voucher of betalen. Voor de optie uitbetalen gaat de discussie erover 

welke huurprijs wordt gehanteerd: de individuele huur van de woning zelf of de gemiddelde 

huur van het complex c.q. straatdeel.  

De vergadering spreekt na discussie de voorkeur uit voor uitbetalen (wat al de praktijk bij 

WonenBrebrug is; vouchers worden niet ingewisseld) en voor het hanteren van de gemiddelde 
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huur; aldus krijgt iedereen dezelfde vergoeding ongeacht de verschillen in huurtarieven 

binnen het complex of de straat.  

 

Servicekosten 

De geleverde bijlage bevat een lange lijst van soorten werkzaamheden die hieronder vallen. 

Er zijn wat tariefsaanpassingen. Niet beïnvloedbaar zijn de inflatie en de gemeentelijke lasten. 

Per saldo is er weinig verhoging. Dit heeft eigenlijk een informatief karakter. De SHW heeft 

instemmingsrecht. De vergadering stemt in met de servicekosten.  

 

Afscheid Peter Valk 

Door de gegeven omstandigheden wordt het moeilijk om een afscheid voor Peter Valk te 

organiseren. De voorzitter stelt daarom voor hem vóór de Kerst een kerstpakket met 

bloemetje en een mooie brief te sturen, met daarin de toezegging dat met hem – zodra 

mogelijk – een diner wordt afgesproken. De vergadering stemt hiermee in. 

Ook het voorstel om alle bestuursleden en oud-bestuursleden (Gerrie, Harrie en Peter) een 

kerstpakket met brief te bezorgen wordt akkoord bevonden.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

• Zakia zegt dat zij problemen ondervindt met Dropbox. In de map HBO zijn voor haar geen 

submappen zichtbaar. De voorzitter en Zakia gaan dit donderdag of vrijdag samen 

bekijken. Dag en tijdstip wordt via de mail nog nader afgesproken. 

• Zakia vraagt zich af, of gelet op de agenda, de vergadertijd niet te kort is. Besloten wordt 

om voortaan twee uur uit te trekken, met halverwege een korte pauze. 

• Op voorstel van Thea zal voortaan in de agenda het onderwerp ‘meningsvormend’ boven 

‘informatief’ worden geplaatst. In de huidige opzet komt het meningsvormende deel onder 

tijdsdruk.  

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter iedereen voor deelname en inbreng, en 

sluit de vergadering om 11.55 uur.  

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 14 december 2020 om 09.30 uur. 

 

Tilburg, 9 november 2020 

 

 

 

Jan Zaunbrecher, 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) 

mailto:secretaris@hbowonen99.nl
http://www.hbowonen99.nl/
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AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST    geactualiseerd op 9 november 2020 

 

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

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in Venster.  
DB 

Regio-

vergadering 

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). T.z.t. thema-avond aan wijden.  

DB/AB 

SHW + 

Regio-

vergadering 

 

15-06-2020 12 Cijfers over dienstverlening van WBB (zie mail Jeannette) 

delen via Dropbox. 

Henk/ 

Thea 
 

07-09-2020 17 Ideëen voor het realiseren van de Jaardoelen 2021 zullen 

in de werkgroepen worden uitgewerkt. Als basis kan de 

opzet voor de Jaardoelen 2020 dienen. De jaardoelen 

2021 zullen dan in de volgende bestuursvergadering weer 

worden doorgenomen.  

Werk-

groepen 
 

12-10-2020 

9-11-2020 

20 Afscheid van Peter Valk: vóór de Kerst een kerstpakket 

met bloemetje en brief, waarin de toezegging dat met 

hem – zodra mogelijk – een diner wordt aangeboden. 

DB  

12-10-2020 30 Informatie/overzicht over vergoedingen CVH's mailen aan 

bestuur HBO Wonen 99. 
Thea  

12-10-2020 33 Data voorstellen voor bijeenkomst werkgroep PR. Jan  

9-11-2020 35 Andere volgorde in de vergadercyclus wordt nagestreefd: 

donderdags stukken Stuurgroep > maandag 1 HBO> 

maandag 2 SBO> woensdag Stuurgroep. Voorzitter 

bespreekt dit nog met secr. SBO. 

Jan  

9-11-2020 36 Aftasten of Hans Pars aanwezig kan zijn in HBO-

vergaderingen. 
Jan   

9-11-2020 37 Tekstschrijfster van Venster verzoekt om tekst over HBO 

en werving nieuwe commissies 
allen  

9-11-2020 38 Contact opnemen met commissie voor ondertekenen. Ingrid  

9-11-2020 39 Informeren naar stand van zaken bij verspreiding posters 

en flyers in complex Clarissenhof. 
Jan  

9-11-2020 40 Navraag doen bij Esther over stand van zaken Thea  

9-11-2020 41 Trachten adressenlijst huurwoningen in Kleurenwijk en 

Wandelbos-Zuid te verkrijgen.  
Jan  

9-11-2020 42 Jongerenlijst sturen naar Nikky. Jan  

9-11-2020 43 Structureel niet reageren door woonconsulenten aan de 

orde stellen in Regio-overleg van 10-11-2020 
Jan  

9-11-2020 44 Bijdragen aanleveren voor Nieuwsbrief van 17 november 

2020, tijdig via mail, uiterlijk 16 november a.s. 
allen  

9-11-2020 45 Nu jaarvergadering 2020 niet doorgaat, in Nieuwsbrief Thea  
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vraag opnemen, of er suggesties zijn, hoe de HBO in 

verbinding kan blijven met de leden van de commissies. 

9-11-2020 46 Gesprek beleggen met werkgroep PR inzake Jaardoel 

2020 pt.4. 
Jan  

9-11-2020 47 In Nieuwsbrief aandacht besteden aan Jaardoel 2020 

pt.8, dat gerealiseerd is. 
Thea  

9-11-2020 48 Schema opstellen met verschijndata van de Nieuwsbrief, 

met een frequentie van 1 x per 6 weken. 
Thea  

9-11-2020 49 Voor Nieuwsbrief: themabijeenkomst van 7-10-2020 over 

brandveiligheid is verplaatst naar 2021. Tevens de vraag 

voorleggen, of er nog andere thema’s zijn waar de 

commissieleden aandacht aan willen besteden. 

Thea  

9-11-2020 50 Nieuwe belronde langs de commissies, teneinde het 

contact te onderhouden. Vragenlijstje samenstellen! 

Voorzitter neemt contact op met Marian en Willemien.  

Corrie 

Zakia 

Marian 

Willemien 

Jan 

 

9-11-2020 51 Voorzitter, secretaris en penningmeester stellen hun 

takenlijsten op. 

Jan, Henk 

Ben 
 

9-11-2020 52 Samenvatting inzake de adviesaanvraag Omgangscode en 

het Participatiereglement met Lidewij delen 
Jan / Thea  

9-11-2020 53 Reactie op document Huurcontract naar Lidewij sturen. Jan  

9-11-2020 54 Aan alle bestuursleden en oud-bestuursleden (Gerrie, 

Harrie en Peter) een kerstpakket met brief bezorgen . 
DB  

9-11-2020 55 Jan bekijkt eind deze week samen met Zakia haar 

problemen binnen Dropbox. Afspraak maken via mail. 

Jan 

Zakia 
 

 

PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 

 

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  

20-04-2020 4 Redactiecommissie wordt een taak voor werkgroep pr en 

communicatie. 

Corrie /Jan 

D./ David 

04-05-2020 5 Maandelijks uitgifte nieuwsbrieven, inhoud opmaken. Jan / Thea 

9-11-2020 6 Eindejaarsattentie 2020 voor leden commissies: cadeaubon van € 25. 

Bij voorkeur lokale Tilburgse bon, anders VVV-bon.  
Jan 

9-11-2020 7 De jaarvergadering 2020 wordt geannuleerd.   

9-11-2020 8 Duurzaamheidsregeling en regeling Herinrichtingskosten zijn akkoord. 

V.w.b. de Ongemakkenregeling wordt besloten te kiezen voor: 

uitbetaling (i.p.v. voucher), en uitbetaling op basis van de 

gemiddelde huur van het complex/straatdeel.  

 

9-11-2020 9 Akkoord met se Servicekosten 2021. Jan 

9-11-2020 10 Agenda HBO voortaan éérst ‘meningsvormend’, daarna ‘informatief’. Jan 
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9-11-2020 11 Duur van de HBO-vergadering wordt met half uur verlengd, met 

halverwege korte pauze. 
Jan 

 

 


