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Verslag 
 

1. Opening 
F. Claessens heet namens WVH iedereen welkom.  
De directeur-bestuurder heeft voor 2017 een onafhankelijke voorzitter benoemd, Robert van 
Bendegem. Hij zal fungeren als technisch voorzitter van de ALV op 27 juni 2017. De 
benoemingsprocedure van de onafhankelijk technisch voorzitter is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement dat bij agendapunt 5 besproken wordt. 
 

2. Mededelingen 

 In april is de manager Wonen plotseling overleden door een tragisch ongeval. Dat had een grote 
impact op de organisatie. WVH is nu bezig met de werving van een nieuwe manager Wonen. Ook 
HZ is gevraagd mee te denken over het profiel. 

 HZ heeft een vernieuwingsslag gemaakt, met als resultaat nieuwe bestuursleden en een 
huurdersplatform als achterban. Er is een nieuwe structuur van werken opgezet. De rol en invloed 
van huurders richting WVH zijn op deze manier verstevigd. Fijn dat er actieve leden bij HZ zijn 
gekomen. 

 WVH heeft een nieuwe huisstijl. En een nieuwe website. Communicatie met huurders kan nu ook 
via digitale kanalen. Wordt vervolgd. 

 We nemen afscheid van de voorzitter van de RvC, R. van der Velden. Hij heeft twee 
zittingstermijnen zijn rol vervuld. Totaal 8 jaar. Namens de vereniging spreekt F. Claessens zijn 
waardering uit voor al het werk dat hij verricht heeft voor WVH.  

 
3. Notulen 

3a. Verslag 27 juni 2016 

Aanpassen op Pagina 1 bij punt 2 : M. Buik deelt mede dat L. van Seventer en W. de Groot zich 
hebben afgemeld en X. van der Scheur later komt. 
 

 Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld. 
 

4. Jaarstukken 2016 
F. Claessens merkt op dat het een lastige klus was de jaarstukken op te stellen door de nieuwe 
wijzigingen in de Woningwet. Dit was een landelijk probleem. Bovendien voert de accountant een 
scherpere controle uit. 
De jaarstukken die bestaan uit het bestuursverslag (of jaarverslag) en de jaarrekening, worden 
toegelicht door S. Dransfeld, manager F&C aan de hand van een Powerpoint-presentatie. 

  



  

 
 Naar aanleiding van de toelichting worden de volgende vragen gesteld: 

J. van Eijk: een vraag over de inzet van rente-instrumenten en derivaten. WVH mag deze 
instrumenten onder strikte voorwaarden inzetten van de RvC en de extern toezichthouders. 
 
De heer Dijkshoorn: een vraag over klachtmeldingen. De meldingen zijn verdubbeld ten opzichte 
van vorig jaar. De heer Dijkshoorn maakt WVH een compliment: door nieuw beleid melden meer 
mensen hun onvrede. Klachten worden sneller opgelost. Hij geeft nog de suggestie mee om aan 
de registratie ook veiligheid en kwaliteit toe te voegen.  
 
Na de toelichting en het beantwoorden van de vragen wordt het jaarverslag vastgesteld. 
Er wordt decharge verleend aan RvC voor het vaststellen van de jaarrekening. 
Er wordt decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid 
Er wordt decharge verleend aan RvC voor het gehouden toezicht. 

 
5. Huishoudelijk reglement WVH - definitief concept 

De Statuten van WVH zijn in 2016 aangepast. Er is een huishoudelijk reglement voor de vereniging 
opgesteld, waarin is vastgelegd wie lid kunnen worden van de vereniging, hoe hoog de contributie 
is, hoe de agenda wordt opgesteld, wie de vergadering leidt en hoe de besluitvorming verloopt. 
Alleen huurders van WVH kunnen nog lid zijn/worden van de vereniging (1 lid per woning).  
Als een huurder een huurcontract tekent, wordt er gevraagd of hij of zij lid wil worden van de 
vereniging. Het lidmaatschap kan niet verplicht worden. Een huurder kan ook later nog lid van 
WVH worden. 
 
De heer Van Vlies dacht dat hij 53 jaar geleden automatisch lid werd. Hij was zich niet bewust dat 
hij hiervoor contributie betaalde. In die tijd hoorde het lidmaatschap bij het huren van een woning. 
Nu niet meer. 
 
K. Degeling merkt op dat er weinig leden aanwezig zijn. J. de Koning geeft aan dat er voor deze 
vergadering 900 uitnodigingen zijn verstuurd. Maar er zijn 10 leden aanwezig. Hoe sterk leeft de 
vereniging nog? 
 
J. van Eyk vraagt naar artikel 1, lid 2: het lidmaatschap is per adres geregeld. Het gaat er formeel 
om dat er één stem geteld wordt per adres. 
 
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld als nadere uitwerking van de statuten. 
Eén lid geeft de tip om het lidmaatschap nog eens te belichten in de Woontij of een nieuwsbrief. 
 

6. Veegwet - toelichting en consequenties 
Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet van kracht. Hierdoor hebben alle corporaties in 2016 hun 
statuten aanpassen, ook WVH. De Vereniging heeft nu minder invloed op de corporatie, de 
huurders/huurdersorganisatie juist meer.  
De Veegwet die per 1 juli 2017 ingaat, repareert een aantal punten in de Woningwet. 
Door een amendement vanuit de Tweede Kamer krijgt daarnaast de ledenvergadering schriftelijk 
adviesrecht bij belangrijke beslissingen. Het gaat dan om voorgenomen besluiten van de directeur 
bestuurder waarvoor goedkeuring is vereist van de RvC. Voorbeelden hiervan zijn: de benoeming 
van de bestuurder, maar ook bij een reorganisatie met personele consequenties. 
Hierdoor ontstaat voor WVH een onwerkbare situatie met te veel papierwerk, onhaalbare termijnen 
en daardoor gevolgen voor de slagvaardigheid van WVH. 
 

 Na de toelichting door J. de Koning concluderen de aanwezige leden dat het schriftelijk adviesrecht 
 onwerkbaar en onwenselijk is. Als mogelijke oplossingen worden geopperd: 



  

Kan HZ als vertegenwoordiger van de ALV optreden?  
Kan de vereniging besluiten om geen gebruik te maken van het adviesrecht en dat vastleggen in 
de statuten? 
Het voorstel is om na de zomer een klankbordbijeenkomst te organiseren om hierover verder na te 
denken. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Actie  
Tot er een werkbare oplossing gevonden is, maakt de vereniging geen gebruik van haar 
(schriftelijk) adviesrecht. Besluit 

  
J. van Eyk vraagt naar de letterlijke tekst van de Veegwet. J.de Koning stuurt hem die toe.  

 Actie reeds uitgevoerd. 
 

7. Vaststellen contributie lidmaatschap WVH 
De huidige contributie is 20 cent per maand. Er wordt voorgesteld dit voor 2018 te handhaven. 
Het voorstel wordt aangenomen. Besluit 
 

8. Rondvraag 
Naar aanleiding van een schriftelijke rondvraag wordt stil gestaan bij het uitbesteden van 
reparaties door WVH. Per september verzorgt Coen Hagedoorn Bouwgroep alle reparaties voor 
WVH. De twee allround vakmannen die WVH nu nog in dienst heeft, gaan over naar Coen 
Hagedoorn. Natuurlijk ontvangen huurders hier na de vakantie meer informatie over. 
 
K. Degeling vraagt of er een lijst van afkortingen op de website geplaatst kan worden. Goede 
suggestie. 
 
C. Mostert vraagt waarom er geen zonnepanelen op platte daken liggen, WVH onderzoekt de 
mogelijkheden rondom milieu- en energiebesparende maatregelen Er worden nu al veel van deze 
maatregelen gecombineerd met onderhoud. Er wordt gekeken wat er op duurzaamheidsgebied de 
komende 25 jaar gedaan kan worden. Wordt vervolgd. 
 
De heer van der Marel woont in Atlas: er is in de Atlas geen goede oplossing voor de 
scootmobiels. Scootmobiels moeten ín de woning gestald worden, maar bij twee stuks wordt dat 
teveel. WVH werkt aan een oplossing. 
 
J. de Vos maakt complimenten aan Robert van Bendegem als voorzitter. 
 

9. Sluiting 
R. van Bendegem sluit de vergadering om 21.10 uur 

 


