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-concept- 

Notulen bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 99 

Maandag 23 september 2019 van 09.30 uur – 12.10 uur. 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

mevrouw Ger Heerdink 

mevrouw Corrie Aerts 

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

 

Afwezig:   mevrouw Joke Wensveen  

  

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter opent deze ingelaste vergadering en heet allen welkom.  

 

Vandaag wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan het organisatieplan en de interne structuur.  

Vervolgens komen de Thema-avond en de stand van zaken van de WOC aan de orde.  

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Joke Wensveen is afwezig, omdat zij haar lidmaatschap van de HBO Wonen 99 heeft opgezegd.   

 

3. Bestuurlijke ontwikkelingen in 2019 

• Thea geeft een korte terugblik vanaf januari 2019 aan de hand van het Organisatieplan 2019-2022 

met als visie om een sterke gesprekspartner in de Tilburgse samenleving te worden. Er zijn 

doelen opgesteld, maar om die te bereiken gaan we dat stap voor stap doen. Er is gekeken naar 

de interne structuur en we hebben adviesgroepen en werkgroepen samengesteld.  

• Kortgeleden heeft Nikki van der Meijs een gesprek met het bestuur van de HBO gehad en zij wil 

graag een rol binnen de HBO vervullen. Zij komt naar de thema-avond op 9 oktober.om kennis te 

maken. Nikki is 25 jaar, woont in de Clarissenhof en zij is beleidsmedewerker bij de SER.  

• Joke heeft laten weten dat zij per direct stopt in het bestuur van de HBO Wonen 99, wat heel erg 

jammer is. Reden om te stoppen voor Joke is dat het aantrekken van nieuwe mensen in het 

bestuur die t.z.t. zaken gaan overnemen, te stroef verloopt en het te veel tijd, geduld en energie 

van haar vraagt. Die tijd en energie heeft zij hard nodig voor haar taak als mantelzorger en 

activiteiten voor De Heikant. Joke blijft wel secretaris van de CvH van de Nieuwe Heikant en zij 

gaat een programma opstarten voor bewoners van verpleeghuis De Heikant.  

Het vertrek van Joke betekent dat de interne structuur van de advies- en werkgroepen aangepast 

dient te worden.  
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• Thea vervolgt haar toelichting over de verschillende werkgroepen en een aantal punten worden 

gezamenlijk besproken.  

- Harry stelt voor om vanuit de adviesgroep participatie de werkgroepen aan te sturen.  

- Henk wijst erop dat alle correspondentie centraal bij hem als secretaris binnenkomt.  

Thea stelt als proces voor; correspondentie komt binnen bij secretariaat HBO en gaat 

vervolgens door naar de werkgroep intermediair, die het weer verder doorstuurt (indien nodig).  

- Het DB informeert de hele club met een kort verslag.  

 

Wat is nodig voor de continuïteit van het bestuur van de HBO?  

- Corrie mist een back up voor het bestuur in de vorm van vicevoorzitter, 2e secretaris en 2e 

penningmeester.   

- Harry wijst op overdracht van de historische kennis en kunde van het huidige DB om continuïteit 

voor de toekomst te waarborgen.  

- Peter vindt het ook belangrijk dat er back up is voor Jan als penningmeester. Jan is het hier 

volledig mee eens en wil liever niet alleen de verantwoordelijkheid dragen. Bankzaken moeten 

kunnen worden overgenomen. Jan en Peter gaan deze week nakijken of Peter ook een bankpasje 

heeft en regelen dit verder.  (actie: Jan/Peter)   

- Harry geeft aan dat er een volgende stap moet naar de verjonging van het bestuur moet worden 

genomen met ruggenspraak van het zittende bestuur. De verantwoordelijkheid t.o.v. de huurders 

dient te worden geborgd. Peter wil nadenken over een geleidelijke overdracht en, eerst nog als 

bestuurder, het bestuur helpen om goed bezig te blijven voor de huurders.  

- Henk geeft aan voldoende enthousiasme en energie te hebben om nog door te gaan en wil 

meewerken om kennis en kunde op langere termijn over te dragen.  

- Jan vindt dat er een back up moet komen. De CvH’s mogen geen hinder ondervinden als er 

binnen het bestuur iets gebeurt. Risicofactoren zijn de taken bij bank, dropbox, vergoeding CvH’s, 

boekhouding, enquêtes, website, adresboek en ICT. Vraag is; “wie stelt zich beschikbaar als 

vicevoorzitter, 2e penningmeester, 2e secretaris?”. Bij onvoldoende invulling intern kunnen we 

vacatures uitzetten.  

Jan is bezig zijn werkzaamheden te documenteren en heeft bovendien een instructiefilmpje als 

proef gemaakt, wat hij in de vergadering laat zien. Iedereen is enthousiast en akkoord dat Jan 

hiermee doorgaat. Mogelijkheden om nieuwe kandidaten te vinden, zijn bijvoorbeeld een vacature 

plaatsen op de website en het ter sprake brengen op een thema-avond. Er zijn wellicht jonge 

gegadigden te vinden bij Saffier en Clarissenhof.  

 

Prioriteiten:  

➢ Inloggen bankgegevens door 2e persoon.  

➢ Indien Peter geen bankpasje heeft, deze week nog aanvragen (gemachtigde).  

➢ Op korte termijn nadenken over de back up functies, overdracht en waarborgen voor de toekomst. 

(actie: allen)  

De interne structuur wordt besproken en wordt vanwege het vertrek van Betsie en Joke, als volgt 

aangepast:  

 

* onderstreept aangeduid zijn de voorzitters/kartrekkers   

Adviesgroep SBO Henk, Harry  

Adviesgroep PR Harry, Jan  
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Adviesgroep Participatie  Harry, Corrie, Jan 

Werkgroep Intermediair (WI) Jan, Henk 

Werkgroep Ondersteuning Commissies (WOC Jan, Corrie, Ger, Harry 

Werkgroep Ondersteuning Participatie (WOP) Wilhelmien, Marian 

Werkgroep Jongere Huurders WJH) Ger, Nikki (wordt gevraagd) 

Werkgroep PR Ger, Corrie 

 

Het DB bestaat uit: Peter, Henk en Jan. 

Het AB bestaat uit: Corrie, Harry, Peter, Henk en Jan. 

Het DB en AB bespreekt de voortgang en informatie uit de diverse werkgroepen en adviesgroepen. 

 

- Harry merkt op, evenals Joke eerder al had gedaan, om de werkgroepen met elkaar te laten 

samenwerken in de adviesgroep.  

- Jan stelt voor dat de adviesgroep participatie de werkgroepen bij elkaar roept en gaat 

brainstormen wie wat gaat doen en op welke termijn.  

 

3.a. Waar loper er beren op de weg?  

- Financiële zaken  

- Invulling voor de personen die weg zijn 

- Ger geeft aan dat er veel werk bijkomt en de tijd zal leren of en hoe dat gaat  

- Adviesgroep PR kan nog wachten tot december (brainstormen) 

 

4. Thema-avond 9 oktober 2019  

➢ Thea laat met een korte toelichting de presentatie voor de thema-avond zien. Er wordt toegelicht 

wat en wie de HBO is. De vraag die gesteld gaat worden, luidt ‘Wat hebben jullie nodig als 

commissielid?’ In de vorm van een workshop worden de deelnemers actief betrokken om mee te 

denken over participatie. In groepjes worden de leden verzocht samen met tafelgenoten reacties 

op te schrijven.  

➢ Thea gaat de avond leiden. Ger zal Thea assisteren en Marian gaat de draadloze microfoon 

bedienen. Discussie is er over wie de uitnodiging moet uitdoen: Thea of vanuit het DB. De 

afspraak blijft gestand dat de uitnodiging door Henk en/of Jan wordt gemaakt. Jan toont de nieuwe 

uitnodiging die hij heeft en iedereen kan zich in de nieuwe lay-out vinden. De uitnodiging wordt 

vandaag naar iedereen verstuurd.  

➢ De aanmelding is voor 2 oktober en de avond vindt plaats bij Boerke Mutsaers.  

➢ Een samenvatting met de resultaten van de avond verzorgt Thea.  

Een punt dat later in de vergadering aan de orde komt, is de locatie Boerke Mutsaers. Er gaan 

stemmen op om naar een andere locatie uit te kijken, die lichter is qua sfeer.   

 

5. Lopende zaken lopende zaken WOC: (door Jan) 

- Kruidenbuurt: Ger heeft contact gehad om daar te gaan luisteren en heeft Nikki uitgenodigd. 

Helaas is Nikki verhinderd en in haar plaats gaat Henk op 27 september.  

- Clarissenhof: Nikki wil de jongeren enthousiasmeren en interesse wekken met poster en/ of 

filmpje en vraagt daar materiaal voor. De tekst heeft zij al.  

- Populierenflat: De commissie is gestopt en de financiële afwikkeling is gebeurd.  
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- Saffier: Heeft een uitnodiging gehad, tevens voor het ondertekenen van het contract maar heeft 

nog niet gereageerd.  

- Donizettistraat: Voor het bespreken van het probleem met het aanvragen en overmaken van 

vergoeding voor de commissie, heeft Jan een afspraak gemaakt op dinsdagavond 24 september.  

- Meander: N.a.v. e-mails van de CvH en van WBB over wrijving met de VvE is nog geen actie 

ondernomen. De CvH wil weten hoeveel geld WBB van de servicekosten aan de VvE betaald. 

Meander zegt dat het enige contact met WBB alleen nog maar over het innen van de huur gaat. 

We dienen ervoor te waken dat de CvH weggedrukt wordt. Het voorstel is om met de CvH te gaan 

praten en vragen wat er aan de hand is. Jan gaat (samen met ?) een afspraak maken.(actie: Jan)  

- Wagnerplein: Volgens Henk, die met iemand van de CvH heeft gesproken, is er nog niet 

begonnen met de glasbewassing, omdat de Huurcommissie het verzoek heeft afgewezen  m.b.t. 

de kosten die niet in de servicekosten zouden zijn opgenomen. Pas na een half jaar kan gekeken 

worden of het over bereikbaar of onbereikbaar glas gaat. Daarna kan de Huurcommissie er pas 

een uitspraak over doen.  

- Berlagehof 56: Een afspraak wordt nog gemaakt (P.M.) 

- Sibeliusstraat (Moleneind): Een afspraak wordt nog gemaakt. (P.M.) 

- Sweelincklaan: Er is nog geen activiteit en jaarvergadering georganiseerd. Jan heeft de CvH en 

Jeun uitgenodigd, maar Jeun vindt een gesprek voorlopig niet nodig en de CvH wil eerst een 

gesprek zonder Jeun. Het gesprek met de CvH is dinsdagmiddag 24 sept. a.s. met Jan en Henk.  

- Salesianenstraat (flat): Betreft een metertje dat onklaar is gemaakt door een monteur van Techum 

bij een van de bewoners. Marian had n.a.v. haar mailtje verwacht dat Peter of iemand van het 

bestuur namens de HBO zou reageren en contact opnemen met de bewoner. De bewoner had 

namelijk al de volledige procedure doorlopen. De bewoner heeft noodgedwongen het metertje 

inmiddels betaald. Jan stelt voor de klachten over de metertjes te verzamelen. Marian kan de 

bewoners doorverwijzen naar de Huurcommissie (telefoonnummer 1400 tussen 8 en 20 uur).  

 

6.  Rondvraag  

• Thea vertelt dat ten gevolge van de Warmtewet door WonenBreburg de kostenverdeling voor de 

toekomst is aangepast. SHW heeft het bestudeerd, het plan is aangepast en valt positief uit voor 

de huurders. Aanstaande woensdag 25 september wordt het in de vergadering met WBB 

behandeld. De desbetreffende informatie stuurt Thea nog naar Corrie en Harry.  

• Harry vraagt naar het nieuwe organigram. Jan gaat het aanpassen.  

• Henk meldt dat het alarm na 17.00 uur wordt ingeschakeld wordt. Indien afspraken na sluitingstijd 

op kantoor plaatsvinden, dan even overleg met Henk.  

 

7.  Sluiting  

Peter dankt allen voor aanwezigheid en inbreng. Hierna sluit hij de vergadering. 

Vergaderdata AB in 2019: 

- 4 november is verschoven naar 28 oktober (Thea is dan verhinderd) 

- Datum 16 december blijft staan. 

 

Tilburg, 28 oktober 2019 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: secretaris@hbowonen99.nl - Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42929162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80) 
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