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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van HV Fijn Wonen  
24 mei 2022 
Locatie: het Veerhuis te Oud Gastel 
Aanwezig: huurders/bestuurders/RvC/ambtenaren van gemeente Halderberge/medewerkers 
Woonkwartier 
 
1 Welkom en verslag 28-09-2021 

Johan van der Smissen leidt de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bestuursleden en 
medewerkers van Woonkwartier en Matthieu Belt ( RvC lid )worden voorgesteld. 
Het verslag van 28 september 2021 wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld. 

Afmelding van Kleis Willemstein (bestuur HV Fijn Wonen) omdat hij zitting heeft in de 
geschillencommissie en ook op deze avond een vergadering van  een geschil heeft. Kleis is penhouder 
van de klussendienst. Hierover is Kleis in gesprek met Woonkwartier voor verdere uitwerking. 
 

2. Ontwikkelingen van HV Fijn Wonen 

Benoeming nieuwe bestuursleden  
Petra Brand: al enige jaren betrokken bij de vereniging en de vorige vergadering afwezig vanwege 
werk wordt voorgesteld als bestuurslid. Petra zet zich binnen de vereniging in voor wonen en zorg 
omdat dit in het verlengde van haar werkt ligt. Zij streeft ernaar dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. 
De benoeming van Petra wordt door de leden met algemene stemmen aangenomen.  
 
Ook Ad Sinnema (vorige vergadering vanwege ziekte niet aanwezig) wordt zonder bezwaar van de 
leden toegevoegd aan het bestuur. Ad gaat zich inzetten voor energie en duurzaamheid. 
Van harte gefeliciteerd met de benoeming en succes met de taken binnen de vereniging om de 
belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen binnen de kaders die gesteld zijn in de 
samenwerkingsovereenkomst met Woonkwartier. 
 
3. Jaarverslag en financieel verslag 2021 

Johan benoemt een paar activiteiten waar de HV zich mee bezig houdt. 
Enkele activiteiten in 2021 

• Advies huurverhoging bij energiebesparende maatregelen aan de woning  
• Deelname Transitievisie Warmte Steenbergen en Halderberge / Moerdijk Sociaal 
• Prestatieafspraken 2022 gemeenten Steenbergen en Halderberge / Moerdijk (nieuwbouw, 

onderhoud, leefbaarheid, wonen en zorg)  
• Ondersteuning huurders bij oplossen klachten over de dienstverlening van Woonkwartier 
• Opmaak nieuwsbrieven / website verbeterd 
• Woonruimteverdeling / druk op de woningmarkt (Jaarcijfers Klik voor Wonen) 
• Deelgenomen aan het ‘visitatietraject’ van Woonkwartier ( beoordeling prestaties verhuurder)  
• Softwarepakket ‘Lasso’ aangeschaft (administratie van de vereniging) 
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4. Financieel verslag (Exploitatieresultaat) 
Piet Karman, penningmeester geeft aan dat door corona veel activiteiten die op de planning stonden 
niet zijn uitgevoerd. Er is in 2021 met een positief saldo afgesloten van € 15.991,00. Met 
Woonkwartier is afgestemd dat er € 10.000,- in kas mag blijven voor het volgende jaar. Het overige 
saldo wordt teruggestort naar Woonkwartier. Op basis van het werkplan en de begroting maakt 
Woonkwartier een bedrag over om de vereniging te laten “draaien”. 
Mocht de huurder vragen hebben dan kan dat via info@hvfijnwonen.nl  
 

5. Waar is de HV op dit moment zoal mee aan de slag?  
• Overleg met Woonkwartier over mogelijke ‘klussendienst’ / uitbreiding serviceabonnement 
• Wervingscampagne betrokken huurders / meedenkers 
• Aanpassing Statuten en het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement 
• Deelname ‘Woontafels’ gemeente Halderberge 
• Informatiemarkt ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’ 
• Prestatieafspraken 2023 

 
6. Zonnepanelen 
Vraag van een huurder over zonnepanelen (er liggen er 6, maar huurder wil er 6 bij). Lastige vragen 
en moeilijk uit te leggen aldus Michel Bakermans van Woonkwartier.  
Ook de vraag waarom niet alle huurders benaderd worden om zonnepanelen aan te schaffen en zo 
nog wel meer vragen. Vanwege tijd wordt aangegeven dat er een voorlichtingsavond komt over 
zonnepanelen in Hoeven (Halderberg en wellicht voor alle kernen binnen WK). 
 
7. Wervingscampagne 
Binnenkort start de wervingscampagne om meer mensen bij de vereniging te betrekken. Doelstelling 
is meedenkers te enthousiasmeren om een paar keer per jaar over een bepaald onderwerp mee te 
denken. Onderwerpen zoals de jaarlijkse huuraanpassing, betaalbare woningen, aanpassingen 
woning naar eigen wens en nog veel meer.  
 
8. Statuten HV Fijn Wonen 
Concept statuten zijn gereed en kunnen de volgende vergadering voorgelegd worden aan de leden. 
 
Rondvraag 

Einde eerste gedeelte, pauze 
 
Na de pauze:  
Presentatie verduurzaming door Michel Bakermans (Woonkwartier) en Maud Overbeek(Gemeente 
Halderberge) 

Algemene opgave Woonkwartier 

• 10% huurwoningen voldoet aan isolatie-norm 2050 
• Alle woningen van aardgas af 
• Duurzaam opwekken stroom 
• Afval scheiden 

 
Wat kan er in uw woning? 
• Veel aanvragen (energieprijs) 
• Zonnepanelen 

mailto:info@hvfijnwonen.nl
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• Spouwmuurisolatie 
• Dubbel glas 
• Capaciteit en leveringsproblemen 
• Kleine duurzaamheidmaatregelen RREW 
•  

 
Energiecoach 

• Bewoners helpen met gedrag en inzicht  
• Verbruik-kaart 
• Nalopen van renovatie projecten 

 
Gemeente Halderberge: 

• Energieloket: online onafhankelijke informatie over energie besparen 
• Cadeaubon 65,- voor huurders 
• Werkplein Hart van West-Brabant voor tegemoetkoming lage inkomens 
• Website/facebook gemeente voor laatste nieuws 

 
Er kan subsidie aangevraagd worden voor tegels eruit en plantjes erin… groene schutting.  

Filmpje morgenland → op naar 2050: Morgenland de film | De energietransitie eenvoudig uitgelegd  
 
Algemeen 
In de Pauze en na de vergadering is door de huurder veel contact gelegd met de medewerkers van 
Woonkwartier. Klachten maar ook informatieve vragen werden gesteld. 
 
Er is duidelijk een behoefte aan een Algemene Ledenvergadering om de verbinding met de 
verhuurder en de huurdersvereniging te maken. 
Het bestuur van HV Fijn Wonen is tevreden met de opkomst en met het resultaat. 
 
De volgende ALV is gepland op maandag 19 oktober, aanvang 19:00 uur in het Veerhuis te oud 
Gastel. 

https://www.bing.com/videos/search?q=filmpje+morgenland&view=detail&mid=4B6741BC2AAAD094026C4B6741BC2AAAD094026C&FORM=VIRE

