Presentatie nieuwe
vereniging HV Fijn Wonen

Een stap
vooruit

In 2016 ontstond woningcorporatie Woonkwartier na een fusie
van Woningstichting Dinteloord, Bernardus Wonen en Brabantse
Waard. De drie huurdersverenigingen van Woonkwartier: HV
Dinteloord, HBV Bernardus Wonen en HV Moerdijkse Waard,
werkten de afgelopen jaren al intensief samen. Dit heeft ertoe
geleid dat we eerder dit jaar zijn samengegaan in één huurdersvereniging: HV Fijn Wonen.
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Het bestuur van HV Fijn Wonen. Van links
naar rechts: John Ettema (secretaris),
Piet Karman (penningmeester), Diny Nuijten
(bestuurder), René Visser (voorzitter), Otto
van Dijk en Walter Heijnen (bestuurders).

sturen. Op www.politiemwb.nl vindt u onder de knop’ Mijn Wijk’ de
gegevens van uw politieteam en uw wijkagent.

Elly Schepers,

06 25 16 71 58

HERFST SYMPHONIE
lange, hete zomer, verleden tijd
klaprozen met roodfluwelen bloemen
toonbeeld van zomerse gezelligheid
bloeiden uitbundig, teveel om te benoemen
langzaamaan krijgt de herfst het overwicht
bladeren kleuren in goud, geel en rood
geven hun glans in vroege zonnelicht
gekrulde herfstbladeren, droge sloot
een sluierwaas hangt boven de velden
het bos viert herfst in klanken en kleuren
eerste paddenstoelen die zich melden
geniet steeds weer van jaarlijks gebeuren
ondergaande zon kust de toppen van bomen
tot ziens warme zomer, laat de herfst maar komen
Elly Schepers-Corstjens

nieuws van de oude verenigingen

Verslag laatste algemene ledenvergadering
van 9 mei 2018 en ontbinding HV Moerdijkse Waard
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Fijn Wonen Nieuws
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van zaken en kennen de juiste ingangen,”
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Van de voorzitter

twee andere huurdersverenigingen HBV

2017 werden met algemene stemmen

Liquide middelen

als voor de belangen van de afdeling

moeten altijd eerst met een klacht of

beleid te bepalen. De vereniging is aan-

Beste leden,

Bernardus Wonen en HV Dinteloord.

goedgekeurd en ondertekend door de

In de kas van HV Moerdijkse Waard

Dinteloord. Ook Piet Karman blijft

probleem naar de verhuurder” vult Piet

gesloten bij de Woonbond, een vereniging

is over 2016 een bedrag van € 4000,-

actief voor de afdeling Dinteloord en is

Karman aan. Komt u er met Woonkwartier

voor huurders en hun organisaties.

overgehouden. Dit geld is van de leden.

penningmeester van HV Fijn Wonen.

echt niet uit dan kunt u bij HV Fijn
Wonen terecht.

Dit project ging met vallen en opstaan.

voorzitter en de secretaris.

Maar daardoor heeft het een goed

HV Moerdijkse Waard.

Niet alleen vanwege de temperaturen,

drie verenigingen waaruit HV Fijn Wonen

maar ook vanwege de vele ingewikkelde

is ontstaan, hadden niet dezelfde statuten

Als u dit leest is het medio september

zaken waarmee we als HV Fijn Wonen

en huishoudelijke reglementen.

Deze adviseert inzake landelijke wijzingen

en hebben we de meteorologische

geconfronteerd worden. Een nieuwe

Dat betekent dat er één statuut en één

vanuit de politiek en bij juridische

zomer alweer een eind achter de rug.

vereniging oprichten doe je namelijk

huishoudelijk reglement gemaakt moet

geschillen, geeft cursussen en verleent

Op het moment dat ik dit schrijf is het

niet zomaar even, daar komt heel wat

worden waar alle bestuursleden en

echter begin juli en bloedheet.

bij kijken. Om een voorbeeld te geven, de

afdelingsfunctionarissen achter staan.

resultaat opgeleverd. Daarnaast woonde

Ontbinding HV Moerdijkse Waard

Diny Nuijten vraagt aan de leden

Voor de afdeling Dinteloord worden zij

het bestuur veel reguliere vergaderingen

De voorzitter en secretaris gaven tijdens

toestemming dit bedrag aan goede

ondersteund door Patricia Visser als
Met de fusie zijn al een aantal verbete-

assistentie bij fusies en bijvoorbeeld het

ringen doorgevoerd ten gunste van de

bepalen van huisregels en statuten.

bij. Bijvoorbeeld ten behoeve van de

de ALV informatie over de nieuwe huur-

doelen te schenken. Het voorstel is het

afdelingssecretaresse en Annie Jongbloed

prestatieafspraken met Woonkwartier

dersvereniging Fijn Wonen. Het dagelijks

geld te verdelen over vier verenigingen/

als afdelingsfunctionaris.

en de gemeenten en rondom thema’s

bestuur hiervan bestaat uit de voorzitter,

stichtingen: Stichting Hangout in Fijnaart,

als duurzaamheid en huurbeleid.

de secretaris en de penningmeester aan-

speeltuinvereniging Kindervreugd uit

“We vinden het belangrijk dat de huurders

Om tot een éénsluidend beleid te komen,

Het bestuur van de HV Fijn Wonen gaat

Drie zaken waar momenteel veel over te doen zijn:

zijn nu alle huurders, zonder tegenbericht,

in totaal ruim 9000 leden/huurders.

Maar ook de vergaderingen van het eigen

gevuld met drie bestuursleden afkomstig

Helwijk, kinderboerderij De Dierenploeg

ons nog steeds weten te vinden. Er is een

nu aan de slag met het “echte” werk.

1. Het vorige kabinet introduceerde de zogenaamde verhuurdersheffing en de inkomens-

bestuur gingen door. Dus veel lezen en

van de drie huurdersverenigingen.

uit Zevenbergen en speeltuinvereniging

nieuw logo en er wordt hard gewerkt aan

automatisch lid van de huurders-

Hiermee bedoel ik het oppakken van

afhankelijke huurverhogingen. Deze twee maatregelen hebben verschillende huurders

onthouden van gegevens.

Onder het bestuur vallen de drie

Westerkwartier uit Klundert.

de nieuwe website www.hvfijnwonen.nl,

vereniging. Voor Dinteloord betekent

alle zaken waar een huurdersvereniging

vele honderden, zo niet duizenden, euro’s gekost en gezorgd dat de woningcorporaties

afdelingen met hun afdelingsfunctiona-

Iedere vereniging/stichting ontvangt een

die naar verwachting dit najaar live gaat.

dit dat niet alleen de 260 huurders die

zich mee bezighoudt. Om er zo maar

een aantal jaar miljoenen minder konden investeren in de kwaliteit van hun woningen.

Vanaf 2017 is iedereen die een woning

rissen. Deze afdelingsfunctionarissen

bedrag van € 1000,- De leden waren

De huurders kunnen ons vooralsnog

zich destijds hadden aangemeld lid zijn,

een paar te noemen:

Bovendien was er een economische crisis en gingen, mede door bovenstaande

huurt automatisch lid van de huurders-

houden contact met de huurders in de

unaniem akkoord.

• Geschillen tussen huurders en

maatregelen, ook duizenden bouwvakkers de WW in.

vereniging. Op eigen verzoek kan dit

diverse kernen. Samen met één

worden afgezegd. Dit had tot gevolg dat

vertegenwoordiger van het bestuur

Woonkwartier, hoe klein en vaak

genoemde verenigingen/stichtingen

Laatste algemene ledenvergadering
HBV Bernardus Wonen

uitgenodigd. Diny Nuijten gaf tijdens

Op maandag 14 mei jl. vond de laatste

Hiermee bedanken wij de bestuursleden

deze avond uitleg hoe de verdeling van

Algemene Ledenvergadering van HBV

Hans Richter Uitdenbogaardt, Jan van

Contact
HV Fijn Wonen

de financiën tot stand is gekomen.

Bernardus Wonen plaats. De opkomst

Doormaal, Elly Schepers en Dré van

De deelnemers ontvingen vervolgens

van de leden (huurders) was niet hoog.

ieder een cheque ter waarde van
€ 1.000,-. Dat was voor iedereen een

Uitreiking bedragen
Op maandagavond 14 mei werden boven-

verzonnen om zowel huurders als verhuurders verder uit te kleden: een Europese

beoordeeld en eventueel afgehandeld

richtlijn bedoeld om ontwijking van winstbelasting van veelal internationale bedrijven

te worden.

te voorkomen geldt nu ook voor woningcorporaties! Hoe verzinnen ze het: veel

• Meedenken over een aantal actuele én

nationaler dan woningcorporaties bestaat haast niet!

toekomstige zaken om er vervolgens

3. Door de verhuurdersheffing én die nieuwe belasting houden de verhuurders steeds

Postadres

een mening over te vormen, deze te

minder geld over om onze woningen te isoleren, verduurzamen en mee te werken

Sprundel als adviseur voor hun werk-

Dr. Ariënslaan 60a

formuleren en ook uit te dragen in

aan de nationale campagne om Nederland in 2030 van het gas af te hebben.

In de vergadering is het voorstel van het

zaamheden voor de vereniging. Zij gaan

4761 EP Zevenbergen

de onderhandelingen met zowel de

Dat laatste is nodig omdat we zo snel mogelijk moeten stoppen met de gaswinning

bestuur om de vereniging op te heffen

door als afdelingsfunctionaris, bijgestaan

gemeenten als Woonkwartier.

in Groningen.

grote verrassing. De bedankjes vlogen

toegelicht. De algemene ledenvergade-

door Ad de Jong en Adrie Voorbraak.

Contactpersoon

over en weer. Inmiddels hebben de

ring heeft hiermee unaniem ingestemd.

Walter Heijnen en Otto van Dijk hebben

Karin van Beers

verenigingen het geld ontvangen.

Dat betekent dat de weg vrij is door

namens de afdeling zitting in het bestuur

Ambtelijk secretaris, HV Fijn Wonen

te gaan met de nieuwe vereniging

van HV Fijn Wonen, maar maken ook

06 - 463 198 18

HV Fijn Wonen.

deel uit van de afdeling.

info@hvfijnwonen.nl

John Ettema
Secretaris
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2. N
 u het economisch weer beter gaat, heeft het nieuwe kabinet weer wat anders

simpel ook, verdienen het om goed

www.hvfijnwonen.nl

Kortom, er spelen veel zaken waar we ons als huurdersvereniging
mee moeten bemoeien om de huren zo laag mogelijk te houden.
Ik wens u veel leesplezier!

René Visser
Voorzitter HV Fijn Wonen

