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Notulen van de extra-bestuursvergadering van het algemeen bestuur van  
Maandag 22 april 2014, 14.30– 16.15 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     mevrouw Wilhelmien van Amersfort 

de heer Henk Dankers (secretaris)  
mevrouw Marian Dickens 

     de heer François van den Dries 
     mevrouw Ger Heerdink 
     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
     de heer Harrie van Baardwijk  
Afwezig: 
adviseur:    de heer George Herders (ziek) 
 
Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk (SMS) 
 
  

 
1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda 

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Ger is door omstandigheden een kwartier verlaat.  
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Notulen en actielijst van de bestuursvergadering van 31 maart 2014 
 
N.a.v. het verslag: 
- Op een vraag van Wilhelmien licht Jan toe dat hij nog contact heeft gehad met de 

commissie van de Kleurenbuurt over de financiële afwikkeling. 
- Besloten wordt om de bestuursvergadering van maandag 12 mei (reservedatum) te 

laten vervallen. 
- Aangaande de verschillende bijeenkomsten die SBO organiseert voor de HBO’s ter 

voorbereiding en input voor het nieuwe convenant licht Henk desgevraagd toe dat 
Arie Verheij e.e.a. inhoudelijk mee voorbereidt. Verwacht wordt dat de HBO’s t.z.t. 
nog informatie aangereikt krijgen voor de geplande bijeenkomsten. 

- N.a.v. pag. 3, alinea 3 (commissies die vanwege onenigheid met consulenten WBB  
gestopt zijn) wordt aangegeven dat vanuit betrouwbare bronnen is vernomen dat er 
nog meer verschuivingen plaats zullen vinden van consulenten binnen WBB. Er is bij 
CvH’s daar nogal wat onrust over. Peter zal in zijn gesprek met Myreen Minnaar dat 
hij binnenkort zal plannen, navragen of er al wat meer duidelijkheid kan worden 
geboden. 

- Wilhelmien deelt mee dat de buurtschouw in haar buurt naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden in aanwezigheid van de burgemeester. 

- Om verwarring te voorkomen met andere commissies besluit het bestuur om 
voortaan de benaming ‘Werkgroep contacten CvH’ aan te houden in de plaats van 
PR-commissie of Commissie ondersteuning CvH. De werkgroep contacten CvH staat 
onder leiding van Harrie en onderhoudt de contacten met alle commissies van 
huurders. Bernie zal die benaming ook in het Jaarverslag opnemen.  
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Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en wordt vervolgens door de voorzitter en 
secretaris ondertekend. 
 
N.a.v. de actielijst: 
Ad 25, ondersteuningsaanbod: Henk heeft van George een notitie ontvangen en hij deelt 
die ter vergadering ter kennisname en bespreking met de overige bestuursleden uit. Hij 
heeft van George begrepen dat er gezocht wordt naar een andere opzet. Volgens Peter 
is met George afgesproken het cursusaanbod enigszins te comprimeren tot hoofdzaken.  
Bij punt 8 komt dit onderwerp verder ter sprake.  
 
Ad 12, themabijeenkomst 8 oktober:  
Op die avond zal de uitkomst van de enquête worden toegelicht. Besproken wordt het 
programma voor na de pauze en dat aan Camiel van Esch gevraagd zal worden de 
hoofdlijnen uit het Rigo-onderzoek toe te lichten. Henk zal Camiel daarvoor t.z.t. gaan 
benaderen (actie: Henk).  
Harrie geeft alvast aan dat hij mogelijk die avond is verhinderd. 

 
Ad 13: dit punt blijft staan. Harrie neemt alsnog contact op met de CvH Kleurenbeurt. Jan 
heeft ook contact gehad met iemand van deze CvH i.v.m. het te laat indienen van de 
financiële verantwoording en daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. 
 
Ad 14 (kascommissie): Dit is afgewerkt. De kascommissie heeft de financiële stukken 
goed bevonden en zal de ledenvergadering voorstellen om aan de penningmeester 
decharge te verlenen. 
 
Ad 15 (afscheid J. Geboers): volgens Harrie blijft zij mogelijk wel nog in dienst…  
 
Ad 16 (enquête): dit wordt op korte termijn verder afgewerkt. 
 
Ad 17: Dit punt blijft staan. 
 

4. Mededelingen Regio, SHW en SBO 
 

- Harrie zegt desgevraagd dat hij en zijn vrouw (nog) geen bloemen hebben gekregen voor 
het feit dat zij al 40 jaar bij WBB huren!  
 

- N.a.v. het verhaal over Techem merkt Henk op dat WonenBreburg erg laconiek omgaat 
met de kritiek die er is gegeven n.a.v. aanmaningsbrieven vanuit WBB. In de SHW-
vergadering is deze kwestie ook besproken. Het is niet goed te praten als onterecht met 
een deurwaarder wordt gedreigd. Moeite hebben mensen met de onvriendelijke 
bejegening. Huurders vragen zich ook af of de afwikkeling van de incassobetalingen voor 
de stookkosten beter zal verlopen nu WBB het van Techem heeft overgenomen.  
 
Peter merkt op dat er in de overgangsfase inderdaad veel fouten zijn gemaakt bij de 
automatische terugkoppeling. WBB zal de kans en tijd moeten krijgen om daar 
oplossingen voor te vinden. Hijzelf heeft daar wel vertrouwen in. Wel zal men als HBO 
vinger aan de pols blijven houden en bij WBB erop aandringen dat men  beter en tijdig 
communiceert over eventuele veranderingen. Door WBB is teruggave toegezegd van de 
teveel betaalde servicekosten.  Peter zal in zijn gesprek met Myreen e.e.a. aan de orde 
stellen (actie: Peter). 

- Marian deelt mee dat de Salesianenflat een rekening heeft gekregen voor afrekening van 
waterverbruik en die laat zien dat men blijkbaar 2000 kub meer water verbruikt zou 
hebben dan normaal, maar niemand van de bewoners weet waaraan. Er zou mogelijk 
een rekening niet  betaald zijn. Zij heeft de consulente uitgenodigd om het toe te  komen 
lichten.  
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- Marian legt een kwestie op tafel over wellicht ‘onrechtmatige bewoning’ en de vraag is of 
zij daar de woonconsulente op moet attenderen. Het bestuur vindt dat alleen als sprake 
van overlast is, zij dat moet doen. In de regel zal de huismeester het in de gaten houden 
en aan de woonconsulent doorgeven als er meer mensen dan bij WBB ingeschreven op 
het betreffende adres wonen. 
 

- M.b.t. de adviesaanvraag aan SHW voor Huurverhoging 2014 heeft het bestuur met 
leedwezen moeten vaststellen dat ondanks veel inspanningen de huurverhoging niet kon 
worden tegengehouden. J. Dunnewijk heeft aangegeven dat hij wel met hen in gesprek 
wil blijven over de betaalbaarheid van de huren. 
 

- Het bestuur heeft het Jaarverslag SBO ter kennisname en met dank ontvangen. Op 24 
maart j.l. heeft het SBO vergaderd. Eerder heeft het HBO (via Jan en Henk) verzocht om 
ontvangst van de agenda en de notulen van het SBO en het verslag van de stuurgroep 
Convenant. Bernie zal dit verzoek nogmaals voorleggen aan Gerard Klaassen. (actie: 
Bernie) 
N.B. Dit is direct na de vergadering via een mail naar Gerard gedaan. Zie hieronder de 
mailwisseling tussen Bernie en Gerard: 

“Een vraagje m.b.t. HBO Wonen99. Vanmiddag in de vergadering zeiden Jan en Henk dat 

jullie als SBO hebben afgesproken dat ik de stukken van SBO (agenda SBO, verslag 

bestuur en verslag stuurgroep) naar het HBO mag mailen. Ik wil daar wel voor 

zorgdragen, maar zou het fijn vinden om daar dan een duidelijke afspraak over te maken.  

Bijvoorbeeld: mogen de conceptverslagen doorgestuurd worden, of moet ik wachten op 

het (in de volgende vergadering) vastgestelde verslag? In het laatste geval gaat er dan wel 

wat tijd tussen zitten voordat het HBO er kennis van kan nemen.” 
Antwoord Gerard:  

“Voor wat betreft de stukken zoals door jou genoemd heb ik hen gezegd daar geen 

bezwaar tegen te hebben. Maar ik wil dit wel eerst op de komende vergadering  officieel 

vastgelegd hebben, zodat het ook voor de andere HBO ’s gaat gelden. We spreken dan 

ook af welke verslagen het worden.” 
(De eerstvolgende SBO-vergadering staat gepland op 26 mei a.s. en de eerstvolgende 
Stuurgroep Convenant op 17 juli a.s.).  

 
5. Enquête 2013 

 
Henk en Bernie nemen na de vergadering door wat er nog aan werkzaamheden m.b.t. de 
enquête moet gebeuren. 
 
N.B. Het boekwerk enquête heeft Bernie kort na deze vergadering in overleg met Henk 
en George geredigeerd en de lay-out ervan verbeterd. Peter heeft een nieuw voorwoord 
aangeleverd. Vervolgens is het in gedrukte vorm op de  jaarvergadering van 14 mei aan 
alle CvH’s uitgereikt. 
 
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt besproken hoe de afwikkeling verloopt rondom 
het Jaarverslag 2013. Henk geeft aan er moeite mee te hebben dat hij het jaarverslag 
niet van te voren als secretaris heeft kunnen inzien op juistheid. Gesteld wordt dat men 
als DB gezamenlijk verantwoordelijk is over de inhoud en dat er voorkomen moet worden 
dat er onjuiste zaken instaan. Hierop licht Peter toe dat hij omwille van taakverlichting 
van Henk als secretaris hij die taak heeft neergelegd bij George die het concept-
jaarverslag heeft opgesteld, en vervolgens is aan Bernie gevraagd het geheel te 
redigeren.  
 
Naar aanleiding hiervan wordt er een pittige discussie gevoerd over de rol van het DB en 
de samenwerking. Meerdere leden geven aan dat de gang van zaken zou moeten zijn 
dat de DB-leden altijd over alle stukken geïnformeerd worden en elkaar ook informeren. 
Verder blijft overeind de afspraak dat opdrachten aan George alleen nog via de voorzitter 
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verlopen. Die afspraak is indertijd gemaakt om de kosten voor de advisering beter in de 
hand te kunnen houden.  
Alsnog zullen Henk en Jan naar de inhoud van het Jaarverslag kijken, maar gelet op de 
korte termijn zullen zij dat dit keer vluchtig doen. Eventuele opmerkingen/correcties 
mailen zij door naar Bernie (N.B. is afgewikkeld). 
 
Aanspreekpunt voor Bernie voor overleg over de secretariële ondersteuning is in principe  
Henk als secretaris, maar zij kan van alle drie de DB-leden opdrachten krijgen voor ad 
hoc ondersteuning. 
 
 

6. Stand van zaken n.a.v. de contacten met de CvH´s 
Namens de werkgroep Contacten CvH brengt Harrie verslag uit en Wilhelmien en Marian 
vullen hem waar nodig aan. De volgende CvH´s passeren de revue: 
 
- CvH Mahlerstraat:  

Deze is opgericht en via de woonconsulente is gevraagd om statuten en 
reglementen. Op de vraag aan Henk of de commissie al officieel bij HBO is 
aangemeld, legt Henk uit dat de commissie zich moet aanmelden bij de consulente 
en vervolgens moet de samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend door WBB 
en iemand namens het HBO. 

- CvH Parkzicht: 
Deze commissie heeft te weinig leden en wil er nu helemaal mee stoppen, ook omdat 
de achterban alleen met privéproblemen komt. 

- CvH De Dreven:  
Deze commissie heeft aangegeven ermee te stoppen om reden dat ze veel 
tegenwerking kregen van hun woonconsulente (Mariet van Maanen).  
Peter zal in zijn gesprek met Myreen dit aankaarten.  

- CvH Bredase Hoek:  
Deze commissie heeft momenteel geen behoefte aan een herstartpoging. Harrie 
heeft met woonconsulent Anja van Zelst gesproken. De achterban van de commissie 
liet zoveel negatieve geluiden horen dat de commissie maar besloten heeft om ermee 
te stoppen.  

- Gesworen Hoek: 
Er zijn 475 flyers rondgebracht in de B-buurt in de Reeshof en op donderdag 25 april 
zal de wijkbus op het Buurmalsenplein staan van15.00-20.00 uur. Zo hoopt men in 
die buurt nieuwe commissies van de grond te krijgen.  

- Postelstaete: 
Gesproken is met de heer Musters en deze heeft na wat heen en weer praten 
uiteindelijk beloofd dat hij zou proberen een nieuwe CvH bijeen te krijgen. Heet 
hangijzer in hun complex bleek het gebruik van de ontmoetingsruimte te zijn. Het 
beheer van de ontmoetingsruimte valt onder een officiële stichting, maar de personen 
van die beheercommissie bleken dezelfde te zijn als die van de CvH indertijd. Deze 
CvH en de stichting hadden dezelfde bankrekening. Die is bezwaar tegen gemaakt. 
De woonconsulente Gwen Hofland heeft geopperd dat als er een CvH komt, die 
gebruik kan maken van het kantoor van de ontmoetingsruimte, doch de heer Musters 
stelt dat het kantoor voor de stichting is en hij wil dat een CvH gebruik maakt van de 
ontmoetingsruimte. Een ander delicaat punt was het niet-gebruik van de 
parkeerplekken op het afgesloten terrein t.b.v. de Zandleij. Bewoners Postelstaete 
mogen daar niet hun auto parkeren ondanks dat het terrein grotendeels leeg staat. 
Die parkeerplaatsen behoren bij 41 woningen en de huurders betalen een bedrag 
voor het gebruik in hun servicekosten.  
Harrie stelt voor om als HBO te overwegen om te kijken of richting WBB hierin kan 
worden bemiddeld. Hij heeft met de heer Musters afgesproken om t.z.t. een keer ter 
plekke de situatie te komen bekijken. De werkgroep zal over een half jaar opnieuw 
bekijken of het nodig is om actie te ondernemen – wellicht in overleg met de heer 
Musters – om te komen tot een nieuwe CvH.  
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- Waterhoef:  
Er is mogelijk iemand die daar een commissie gaat oprichten (de heer Uijens), maar 
we wachten het af. 

- CvH Heuvelse Akkers: 
In plaats van een jaarvergadering organiseren willen zij een website opzetten met 
algemene informatie over WBB. Harrie heeft hun voorstel bekeken en met hen 
afgesproken dat hij bij het DB zou bepleiten er 300 euro voor beschikbaar te stellen, 
onder de voorwaarde van t.z.t. een evaluatie aan het bestuur voorleggen en met het 
fiat van het bestuur. Achteraf is volgens informatie van de penningmeester    
gebleken dat deze CvH al geld daarvoor had gekregen. Harrie bepleit daarom dat 
men elkaar binnen het bestuur beter op de hoogte houdt zodat men niet kan worden 
bedonderd als men op bezoek gaat bij een commissie. Hij zal met deze commissie 
nog in conclaaf gaan. 

- Wilnuserf: 
Hier is geen CvH. Wel denkt de huismeester dat er mogelijkheden liggen. De 
werkgroep heeft een naam doorgekregen en zal met die bewoner contact gaan 
opnemen.  

- Nieuwe Heikant: 
Een oriënterend gesprek is gevoerd met een functionaris daar en geadviseerd is om 
eerst te wachten tot alle woningen klaar en verhuurd zijn, alvorens er een CvH op te 
richten. Hun woonconsulente is Marjolein Zeebregts.  
 

Algemeen legt Harrie een verzoek aan het DB op tafel voor een verhoging van de 
vergoeding voor de leden van de werkgroep Contacten CvH´s, met als argument dat zij 
veel tijd kwijt zijn met overleggen, stickers plakken, flyeren en rondbrengen, gemiddeld 3 
dagdelen per commissie. Nu krijgen zij per bestuurder 25 euro voor het opzetten van een 
nieuwe CvH  
Het DB zal dit verzoek in overweging nemen. (aandachtspunt) 
De voorzitter complimenteert de werkgroep voor al hun verrichte werk. 

 
7. Planningsschema (tijd/data) jaarvergadering 
De laatste zaken in de planning worden doorgenomen. E.e.a. kan nu snel worden afgewerkt. 
 
8. Ondersteuningsbijeenkomsten C.v.H.’s 
Omdat George niet aanwezig is, wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende keer. 
 
9. Rondvraag  
- Gevraagd wordt hoe het staat met de tablets voor de bestuursleden. Jan geeft aan dat hij 

er een aantal heeft ingericht. Hij stelt voor om via een dropbox te gaan werken. Dat is 
een plek op de cloud waar vanaf de tablet alle informatie m.b.t. HBO is op te vragen. 
Henk als secretaris kan die dan beheren. T.z.t. zal Jan in kleiner groepsverband verder 
uitleg geven over hoe de tablet precies werkt (actie: Jan). 
Op de vraag of bestuursleden ook privé de tablet mogen gebruiken, wordt aangegeven 
dat dit niet is verboden. Wel dient men de tablet weer in te leveren zodra men als 
bestuurslid ermee stopt.  

 
10. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Peter de vergadering. Volgende bestuursvergadering: 8 
september. 
 
Tilburg, 8 september 2014 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: h.b.o.wonen99@live.nl – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42 929 162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )  

mailto:h.b.o.wonen99@live.nl
http://www.hbowonen99.nl/
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Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.          geactualiseerd: 22 april 2014 

 

Vergader-  

datum Nummer Inhoud 

Actie door Termijn 

02-09-2013 21 
Kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99. 

François/ 
Henk 

t.z.t. 
bekijken 

31-03-2014 13 
Contact opnemen met J. Spronk over niet tijdig 
indienen financiële verantwoording  

Harrie  

31-03-2014 15 
Zorgen voor bloemetje bij Regio voor J. Geboers en 
A. Zwierstra 

Peter ? 

31-03-2014 17 C.v.H. Parkzicht bellen ivm met aantal leden Harrie  

22-04-2014 18 
Camiel van Esch vragen om de hoofdlijnen uit Rigo-
onderzoek te komen toelichten op de 
themabijeenkomst op 8 oktober. 

Henk t.z.t. 

22-04-2014 19 
Gesprek plannen met Myreen Minnaar ter bespreking 
aantal kwesties. 

Peter  

22-04-2014 20 
Verzoek voorleggen aan Gerard Klaassen inz. 
toezending agenda en verslag SBO en verslag 
stuurgroep Convenant aan HBO WBB. 

Bernie 

Zie 
antwoord 
in dit 
verslag 

22-04-2014 21 
Bemiddelen richting WBB inz. parkeerplaatsen voor 
bewoners Postelstaete? 

Peter   

22-04-2014 22 
Verzoek werkgroep Contacten CvH om verhoging van 
hun vergoeding. 

DB  

22-04-2014 23 
Uitleg geven aan bestuursleden in kleiner 
groepsverband over het gebruik van de tablet. 

Jan  

 
 
 
P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn) 
 

18-06-2012 1 Adressen bestuursleden C.v.H. verzamelen en bijhouden Henk en 
François 

18-06-2012 2 Speerpunten Werkplan H.B.O. 2013  
Henk en 
George 

18-06-2012 3 Website actueel houden 
Henk, Ger, Jan 
en François 

17-06-2013 5 
Het DB bekijkt telkens de kwartaalcijfers en informeert het AB bij 
eventueel te verwachten afwijkingen op de begrotingen. 

bestuur 

17-06-2013 6 
De PR-commissie standaard op de hoogte brengen van zaken die 
spelen bij een C.v.H. 

DB of secretaris 

 
 


