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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van Huurders Belangen Zeewolde over het jaar 2019. Een jaar waarbij Huurders 
Belangen  Zeewolde het druk gehad heeft met de professionalisering van onze vereniging. 
Door verschillende bestuursleden zijn er bijeenkomsten, symposiums en cursussen gevolgd om onze kennis te 
vergroten. Zoals u ook in de begroting 2020 kunt zien hebben we daar voor dit jaar dan ook een flink bedrag 
voor uitgetrokken. 
Dat het bezoeken van deze bijeenkomsten ook nodig is blijkt wel uit de diverse contacten die we hebben 
gehad met collega huurdersverenigingen en de Woonbond. Huurders Belangen Zeewolde is een volwaardige 
partner in het overleg met corporatie en gemeente. Maar dan moet een huurdersvereniging ook de kennis 
hebben om dit op te pakken, en dat doen we dus ook. 
 
Het overleg met Woonpalet en de gemeente is dit jaar goed verlopen. Vooral met Woonpalet hebben wij een 
goede maar professionele verhouding. We weten elkaar goed te vinden en de lijntjes zijn kort. De 
onderwerpen die in het overleg van belang waren gingen natuurlijk onder andere over de huurverhogingen 
waarbij wij het belang van de huurders naar voren brachten. Ons standpunt is een zo laag mogelijke 
huurverhoging, eigenlijk niet meer dan de inflatie correctie. Hierbij blijft ons standpunt dat de huur betaalbaar 
moet blijven voor sociale huurwoningen.  
De verduurzaming van het woningbestand heeft ook onze aandacht gevraagd. We hebben meerdere keren 
met Woonpalet en de gemeente overleg gehad waarbij ons stand punt is dat bij verduurzaming de woonlasten 
voor de huurders minimaal kostenneutraal moet zijn, maar eigenlijk dat de huurders de woonlasten omlaag 
moeten gaan. Dat is ons uitgangspunt bij het overleg.  
Daarnaast hebben we vier keer per jaar regulier overleg met Woonpalet, waarbij allerlei lopende zaken 
worden besproken. 
 
Als lid van de Woonbond kunnen we ook aankloppen voor vragen en ondersteuning. We hebben in 2019 een 
aantal netwerkbijeenkomsten en cursussen bezocht waarbij de prestatie afspraken en de huurverhogingen 
besproken zijn  met de Woonbond. 
We bezoeken ook alle provinciale vergaderingen van de Woonbond in Utrecht. Huurders Belangen Zeewolde 
heeft zich aangesloten bij de afdeling Utrecht omdat Zeewolde deel uitmaakt van de woningmarktregio Noord 
West Veluwe en Amersfoort. 
 
Op bestuurlijk vlak hebben we veel tijd besteed aan bijeenkomsten en overleggen. Onze doelstelling is dat er 
bij uitnodigingen in en buiten de gemeente altijd een vertegenwoordiger van ons bestuur aanwezig is. U kunt 
dit lezen in de kwartaal rapportages die we opstellen en op de website plaatsen.  
Met dit bestuur kunnen we u als huurders optimaal vertegenwoordigen, samen met uiteraard onze 
vrijwilligers en adviseurs op de onderwerpen die voor u als huurders van belang zijn. 
Bij deze wil ik mijn collega bestuurders en vrijwilligers bedanken voor hun inzet van 2019. 
 
 
Jan Zwaan 
Voorzitter/adviseur Huurdersbelangen Zeewolde. 
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Het Bestuur 
 
Het bestuur heeft  in de periode januari 2019 tot en met december 2019, 10 maal vergaderd, 
Al deze vergaderingen zijn gehouden in het kantoor van Woonpalet.. 
 

De bestuursvergaderingen zijn voor leden vrij toegankelijk. 
 
Het bestuur in 2019 bestond uit: 

• Voorzitter   : dhr. Jan Zwaan 
• Secretaris   : dhr. Ben Meijer 
• Penningmeester  : mw. Maureen van de Hoef 

• Algemeen bestuurslid : mw. Joyce van Haperen 
• Algemeen bestuurslid : dhr. René Zieltjes 
• Aankomend bestuurslid : dhr. Gerard de Brieder 

 

Op basis van haar statuten bepalen de bestuursleden onderling de taak- en bijbehorende 

functieverdeling. 

Het bestuur werd tijdens de uitoefening van haar taken ondersteund door vrijwilliger: 

• mw. L. Blijham (Beheerder website en Facebook-pagina) 
 

Vrijwilligers ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van hun taken en adviseren bij complexe 

vraagstukken. Indien wenselijk wonen zij de bestuursvergaderingen bij. 

Rooster van aftreden HBZ 2019: 

Bestuur HBZ: 

Voorzitter Jan Zwaan    Aftredend in 2021 en dan in 2026. 
Secretaris Ben Meijer    Aftredend in 2022 en dan in 2025. 
Penningmeester Maureen van den Hoef Aftredend in 2020 en dan in 2023. 
Algemeen bestuurslid Joyce van Haperen Aftredend in 2021 en dan in 2024. 
Algemeen bestuurslid René Zieltjes  Afgetreden en niet herkiesbaar. 
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Jaarverslag secretaris 
 
Op onze website op pagina http://huurdersbelangenzeewolde.nl/jaarverslagen/ vindt u uitgebreide 
kwartaal/halfjaar rapportages van onze activiteiten. Hiervan staat over de periode april 2019 tot en 
met maart 2020, hieronder een korte samenvatting: 
 

• Er is 3 maal formeel en een aantal keren informeel overleg geweest met Woonpalet, en hierbij 
onder andere meegedacht over de huurverhoging 2019, voorgenomen verkoop huurwoningen 

• Bewonersavonden, onder andere georganiseerd door Woonpalet en de gemeente zijn door 
een aantal bestuursleden mede bijgewoond. 

• Op 10 april 2019 is onze jaarvergadering gehouden. Gastspreker was mevr. W. van Erp 
Taalman Kip , directeur van Woonpalet. 

• Gesprekspartner met Woonpalet met betrekking tot het ondernemingsplan, verduurzaming en 
stand van zaken van de nieuwbouw. En met zowel Woonpalet als de gemeente voor wat 
betreft de prestatieafspraken. 

• Wij hebben de landelijke huurdersdag, een aantal keren de provinciale vergaderingen en een 
aantal themabijeenkomsten van de Woonbond bijgewoond. 

• Een bijeenkomst georganiseerd voor huurdersverenigingen uit onze woningmarktregio 
• Een enquête gehouden onder alle huurders van Woonpalet, en over de uitkomsten hiervan 

een informatiebijeenkomst georganiseerd 
• 2 bestuursleden hebben bij de Woonbond de cursus ‘Servicekosten’, en 1 bestuurslid de 

cursus ‘Sociale huursector, vangnet of meer?’ gevolgd. 
 
 

http://huurdersbelangenzeewolde.nl/jaarverslagen/


                                                                                                             
 

Financieel verslag 2019 
 

 

De penningmeester verzorgt de financiële administratie per 1 januari 2019 en geeft  

een toelichting van het financiële verslag 2019 naar aanleiding van het Balans, 

Uitgaven & Ontvangsten. 

 

 

Inkomsten: 
 

De bijdrage van €15.000,- van Woonpalet is conform de afspraak geweest.  

 

 

Uitgaven: 
 

• De bankkosten zijn binnen het budget gebleven.  

• Aanschaf inventaris hebben wij geen gebruik van gemaakt.  

• De bestuurskosten 2019 is €310,- boven budget. Dit is veroorzaakt door het volgen 

van een aantal symposiums door diverse bestuursleden en een aantal extra 

vergaderingen.  

• De cursuskosten zijn €537,- hoger. Om het niveau te verhogen zijn een paar 

bestuursleden op cursus gegaan. 

• De vergaderkosten zijn binnen het budget gebleven. 

• De contributie / abonnementen zijn binnen het budget gebleven.. 

• De kosten voor drukwerk / porti hebben wij geen gebruik van gemaakt. 

• De post onderzoek en advies hebben wij geen gebruik van gemaakt. 

• De kosten voor de pr activiteiten zijn met €8,- boven budget in verband met 

advertentie, ledenwerving, jaarvergaderingen ed.                                                                                                                                                        

• De automatiseringskosten zijn €23,- hoger in verband met het ontwikkelen en       

onderhouden van de website en Facebook. 

• De administratiekosten zijn de kosten voor het boekhoudpakket en alle 

kantoorartikelen die wij nodig hebben. 

 

 

 

 



                                                                                                
                                                                                                             

Conclusie: 

 
• Al met al een positief saldo van €51,- van onze betaalrekening en een 

gespaard/gereserveerd bedrag van €500,- op onze spaarrekening. 

 

 

 

Zeewolde, 3 februari 2020  

 

       
 

M. van de Hoef 

Penningmeester                       

 

 



UITGAVEN & INKOMSTEN 2019

Jaarverslag 2019 Huurdersbelangen Zeewolde Per 31 december 2019

Ontvangsten Uitgaven

Omschrijving Begroot 2019 Werkelijk 2019 Verschil Omschrijving Begroot 2019 Werkelijk 2019 Verschil

Bijdrage Woonpaket 15.000€              15.000€              -€                        Bankkosten 150€                   126€                   24€                     

Inventaris -€                        -€                        -€                        

Vrijwilligerskosten 2.120€                1.375€                745€                   

Bestuurskosten 7.500€                7.810€                -310€                  

Cursussen 500€                   1.037€                -537€                  

Vergaderkosten 800€                   710€                   90€                     

Contributie/abonnementen 4.000€                3.916€                84€                     

Drukwerk/Porti 10€                     -€                        10€                     

Onderzoek & Advies -€                        -€                        -€                        

PR activiteiten 440€                   448€                   -8€                      

Automatiseringskosten 100€                   123€                   -23€                    

Administratiekosten 450€                   782€                   -332€                  

Totalen 15.000€              15.000€              -€                        Totalen 16.070€              16.326€              -256€                  

Saldo bank 01-01-2019 378€                   Saldo bank na mutaties 31-12-2019 51€                     

Saldo algemene reserve 01-01-2019 1.500€                Saldo algemene reserve na mutaties 31-12-2019 500€                   



Begroting 2019
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil

2019 2019

Bankkosten 150€                         126€                         24€                           

Aanschaf inventaris -€                              -€                              -€                              

Vrijwilligerskosten/notuleren 2.120€                      1.375€                      745€                         

Bestuurskosten 7.500€                      7.810€                      -310€                        

Cursussen 500€                         1.037€                      -537€                        

Vergaderkosten 800€                         710€                         90€                           

Contributie/Abonnementen 4.000€                      3.916€                      84€                           

Drukwerk/Porti 10€                           -€                              10€                           

Onderzoek & Advies -€                              -€                              -€                              

PR activiteiten 440€                         448€                         -8€                            

Automatiseringskosten 100€                         123€                         -23€                          

Administratiekosten 450€                         782€                         -332€                        

Totalen 16.070€                    16.326€                    -256€                        

Begroting 2020
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil

2020 2020

Bankkosten 130€                         -€                              130€                         

Aanschaf inventaris -€                              -€                              -€                              

Vrijwilligerskosten/notuleren 1.300€                      -€                              1.300€                      

Bestuurskosten 7.500€                      -€                              7.500€                      

Cursussen 1.200€                      -€                              1.200€                      

Vergaderkosten 800€                         -€                              800€                         

Contributie/Abonnementen 4.000€                      -€                              4.000€                      

Drukwerk/Porti 10€                           -€                              10€                           

Onderzoek & Advies -€                              -€                              -€                              

PR activiteiten 450€                         -€                              450€                         

Automatiseringskosten 120€                         -€                              120€                         

Administratiekosten 500€                         -€                              500€                         

Totalen 16.010€                    -€                              16.010€                    



TOELICHTING BEGROTING 2020                                                
 

Inleiding: 
 

De begroting is gemaakt naar aanleiding van de werkelijke kosten 2019. 

 

 

Begroting 2020: 
 

 

• Bankkosten:  De bankkosten zijn voor dit jaar verminderd. 

 

 

• Inventaris:  Geen 

 

 

• Vrijwilligerskosten:  Berekening vrijwilligerskosten. 

 

12  x  €30  =  €    360   (vrijwilligerskosten per jaar) 

12  x  €70  =  €    840   (notuliste per jaar) 

  2  x  €50  =  €    100   (jaarlijks diner) 

Totaal            € 1.300   vrijwilligerskosten per jaar. 

 

 

• Bestuurskosten:  Berekening bestuurskosten 

 

14  x  €30  =  €420  x  5  =  €2.100   (aanwezigheidsbijdrage vergadering) 

12  x  €40  =  €480  x  5  =  €2.400   (maandelijkse onkostenvergoeding) 

  1  x  €50  =  €  50  x  5  =  €   250   (jaarlijks diner) 

Totaal                                  €4.750   bestuurskosten per jaar. 

 

De maximale vergoeding per bestuurslid is €1.700,- per jaar. 

 

Bestuursleden en vrijwilligers mogen daarnaast voor cursussen en vergaderingen 

buiten Zeewolde  €0.25 per km declareren, rijdt men echter met 2 of meer in de auto  

dan mag men €0,50 per km declareren. 

 

Momenteel zijn er 5 bestuursleden en 1 vrijwilliger. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Cursuskosten:  Wij streven ernaar dat bestuursleden cursussen volgt om het niveau te 

verhogen.                                                                                                               

Cursuskosten bedragen gemiddeld €400,- exclusief reiskosten. 

 

 

• Vergaderkosten:  Eigen bestuursvergaderingen worden gehouden bij Woonpalet.     

De algemene vergaderingen met de huurders wordt bij The Lux gehouden. 

 

 

• Contributie / abonnementen:  Wij horen nog steeds bij het collectief lidmaatschap 

bij de woonbond. 

 

 

• Drukwerk / porti:  Dit zijn kosten voor postzegels.  

 

 

• Onderzoek en advies:  Wij maken geen gebruik van externe advies. 

 

                                                                                                                                                                                                                            

• PR activiteiten:  Deze hebben wij nodig voor advertenties, jaarvergaderingen e.d. 

 

 

• Automatisering:  Het ontwikkelen en onderhouden van de website en Facebook. 

 

 

• Administratiekosten:  Dit zijn kosten voor het boekhoudpakket en alle 

kantoorbenodigdheden.  

 

 

 

Hiermee komt de totale begroting voor 2020 op €16.010.- 
 

 

 

 

 

 
Penningmester: M. van de Hoef 

 

 

 
 

 



ft2.
Huurdsrsbclàng€n - Zee\ /olde
Postbus 63. 3A9O AB Ze6\ /olde

Kascommissie

Middels onderstaande verklaring verklaart de kascommissie, bestaande uit
mevrouw W. van Erp Taalman Kip de boeken (2019) van de vereniging

huurdersbelangen te hebben gecontroleerd en juist bevonden.

Zeewolde, 3 februa ri 2020

Mevro . van Erp Taalman Kip

Directeur palet



Hoofdpunten beleid Huurders Belangen Zeewolde 2020. 

Aandachtpunten voor 2020 waar het bestuur dit jaar aandacht aan wil besteden.  

 De huidige rol als overleg partner Huurders Belangen Zeewolde, Gemeente en Woonpalet. 

a) Overleg en jaarlijkse evaluatie met de Gemeente en Woonpalet over de prestatie 

afspraken en de duurzaamheid afspraken voor de komende jaren. 

 Doelstelling energie neutrale huurwoningen. 

a) In overleg met Woonpalet  en de Gemeente Zeewolde bekijken wat de 

mogelijkheden zijn om woningen zo snel mogelijk energie neutraal te maken.  Dit 

kan bij het “duurzaamheidsoverleg” wat volgens de prestatie afspraken twee maal 

per jaar gehouden zal worden. 

Aandachtspunten: 

o Beleid Woonpalet: Routeplan naar 2050. 

o Bij renovatie woningen afsluiten van gas. 

o Bij nieuwbouw geen gasaansluitingen realiseren. 

 Wonen met Zorg. 

a) Overleg met Woonpalet en gemeente voor realisering voldoende 

huurappartementen voor Wonen met Zorg en waarborgen dat onze inwoners niet 

buiten de gemeente opgevangen moeten worden. 

 Overleg Huurders Belangen Zeewolde/Raad van Commissarissen. 

a) Overleg met Raad van Commissarissen Woonpalet twee keer per jaar continueren. 

Uitwisseling agenda en eventueel bij onderwerpen die van belang zijn voor  

Huurders Belangen Zeewolde aanwezig zijn. 

 Huurbeleid. 

a) Betaalbaarheid huren sociale woningen onder de aandacht van Woonpalet en 

Gemeente blijven houden. 

 Communicatie verbeteren. 

a) Aandacht voor een up-to-date website. Ondersteuning Webmaster i.v.m. onderhoud 

website.  

b) Realisering van berichtgeving van Huurders Belangen Zeewolde aan huurders door        

e-mail. Kwartaalrapportages, uitnodigingen algemene jaarvergadering enz. 

c) Aandacht communicatie activiteiten WP naar de website van Huurders Belangen 

Zeewolde 

 


