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-concept- 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 

Maandag 6 januari 2020 van 09.30 uur – 12.20 uur. 

 

Aanwezig:  

Van het bestuur   de heer Jan Zaunbrecher (waarnemend voorzitter/penningmeester)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Corrie Aerts 

de heer Harry Elings 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

     

Afwezig:   de heer Peter Valk (voorzitter)  

  

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Jan opent deze vergadering als waarnemend voorzitter en heet allen welkom.  

Peter is vandaag verhinderd.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

3. Notulen bestuursvergadering en actielijst van 10 en 16 december 2019   

Notulen van de extra Bestuursvergadering van 10 december 2019:  

Pagina 2: Bestuursstructuur, 2e alinea; ‘In het Organisatieplan van Thea worden …’ moet zijn ‘In het 

Organisatieplan worden…’  

 

De notulen van 10 december 2019 worden met deze wijziging vastgesteld.  

 

Notulen Bestuursvergadering HBO 16 december 2019:  

De notulen van 16 december 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst en p.m. lijst 16 december 2019: Actielijst; 

Punt 2: Het nieuwe vergaderschema staat in dropbox. Het onderwerp ‘Agendaoverleg’ in het schema 

is bedoeld voor Peter en/of Wim met Lidewij (WBB).  

Bernie stuurt de actuele data van de Stuurgroep, zodra deze bekend zijn, door naar Henk.  

Punt 4: Jan meldt dat er in het adressenboek ook groepen staan. Punt 4 is afgewerkt.    

Punt 5: Jan heeft alle namen van de CvH’s en deze staan in de dropbox. Punt 5 is afgewerkt. 

Punt 6, 7, 8, 9 en 14 worden vandaag onder agendapunt 9 Bestuurlijke hervorming besproken.  

Punt 13: WOC, SHW en SBO blijven als afzonderlijke agendapunten bestaan.  

Punt 4 t/m 10 en 12 t/m 14 kunnen van de actielijst af.   

 

p.m. lijst;  

Geen wijzigingen.  
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De actielijst wordt geactualiseerd.  

 

4. Nieuwjaarsreceptie HBO 2020 

- De laatste voorbereidingen voor de Nieuwjaarsreceptie worden doorgesproken.  

- De enquêtes zijn geprint.  

- Henk vraagt bij Wilhelmien na hoe ver het met de presentjes staat. Alle commissieleden 

ontvangen een presentje.  

- De afspraak met Frank van Pamelen wordt nagevraagd bij Peter.  

- Het welkomstwoord door de voorzitter wordt uitgebreid doorgenomen en aangepast.  

- Mocht de voorzitter verhinderd zijn, dan zal de penningmeester het welkomstwoord doen.  

 

5. Mededelingen Regio, eventuele agendapunten  

De voorzitter noemt een aantal agendapunten, zoals;  

- Venster  

- Brandveiligheid. Extra aandachtspunt, omdat in Breda 5 personen hebben aangegeven dat de 

brandtrap ter hoogte van de 1e verdieping ophoudt en dus een groot risico geeft.  

- Huurdersparticipatie  

- Prestatieafspraken  

- Duurzaamheidsontwikkeling  

- Samenwerking m.b.t. het benaderen van (eventueel op te richten) CvH’s. Jan heeft het al een 

keer aangekaart bij Lidewij en Caroline.  

- Door de wijkstuurgroep wordt een 013-nummer gebruikt wat doorgeschakeld zou worden, 

maar dat blijkt niet te werken volgens Jan. Hij wil graag weten hoe dit werkt en zal het 

navragen.  

 

6. Mededelingen SHW   

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.   

 

7. Mededelingen SBO  

Harry meldt dat vanwege de fusie bij TBV een nieuwe voorzitter zal worden gekozen, maar het is nog 

niet bekend op welke termijn dit gaat plaatsvinden.  

   

8. WOC lopende zaken, CvH’s  

Jan heeft van Lidewij een lijst (op postcodes) ontvangen, waarop staat vermeld wie huismeester, 

woonconsulent of buurtbeheerder van een complex is met bijbehorende telefoonnummers en/of e-

mailadressen. Er is een aparte lijst met studentencomplexen. Op de lijst staat vermeld welke 

complexen een commissie hebben en welke niet. 

 

Het voorstel is om bepaalde complexen te gaan benaderen en daarvan de huismeester en 

woonconsulent uit te nodigen voor een gesprek. Bijvoorbeeld met 10 complexen gaan starten. 

WonenBreburg is er ook bij gebaat om participatie te borgen.  

 

Het is niet bekend of er notulen zijn van het Wijkgericht werken. Belangrijk voor de HBO wonen is om 

op zijn minst de actielijsten en besluitenlijsten van Wijkgericht werken te ontvangen. Dit is een vraag 

voor de Regio-vergadering.         (actie: AB)   
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• Kruidenbuurt: Henk en Ger gaan een afspraak maken.   

• Heyhoef: de heer Nouwens benaderen voor een afspraak.  

• Sweelicklaan: dinsdag 14 januari hebben Henk en Jan een afspraak gepland. 

• Reyshoeve: Betsie van Loon heeft n.a.v. de notulen gemaild. Zij is vanwege verhuizing gestopt. 

De CvH kan in principe blijven bestaan en is daarom nog niet officieel opgeheven. Jan zal contact 

opnemen met de secretaris en penningmeester om de zaken af te wikkelen als de CvH definitief 

ophoudt.  

 

Thea geeft aan dat, nu voor de advies- en werkgroepen de doelen zijn uitgeschreven, acties kunnen 

worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld promotieactiviteiten (brochure, speeddate) richting huurders door de 

PR-groep en daarvoor is het nodig dat de werk- en adviesgroep met elkaar aan tafel gaan om tot 

ideeën te kunnen komen.  Voor de andere adviesgroepen geldt uiteraard hetzelfde, zoals de 

adviesgroep Participatie.  

 

De WOC heeft al veel werk en de verwachting is dat er nog heel veel bij gaat komen. Het is een optie 

om aspirant-lid Jan Dominicus hierin mee te laten lopen, hoewel hij ook belangstelling heeft voor de 

adviesgroep Participatie.  

 

Er wordt besloten om dinsdagmiddag 14 januari in gesprek te gaan, als volgt:  

14.45 uur adviesgroep PR en werkgroep PR.   

15.45 uur adviesgroep Participatie en werkgroep WOP en WOC. Ben van Deursen en Jan Dominicus 

worden ook hiervoor uitgenodigd.  

In februari wordt een afspraak gepland voor WJH en adviesgroep Participatie.  

 

9. Bestuurlijke hervorming  

➢ In 2019 is behalve Betsie van Loon ook Joke van Wensveen gestopt. Het nieuwe adres van 

Betsie wordt opgevraagd. Zij ontvangen deze maand allebei een passend afscheidscadeau.  

 

➢ Ben van Deursen heeft in het Organisatieplan niets over de plaatsvervangende functies van 

voorzitter, penningmeester en secretaris gelezen. Hij vraagt daarom hoe dit dan wordt vorm 

gegeven. Hij vraagt ook of een statutenwijziging nodig is omdat het bestuur statutair uit 9 

personen mag bestaan. Thea geeft aan dat praktisch gezien dit laatste in samenhang is gebracht 

met het Rooster van aftreden en met de rol van alle HBO-leden in de organisatie.  

 

➢ Het is mogelijk dat Ben, Jan D. maar ook Ger belangstelling hebben voor een plaatsvervangende 

functie. Er kunnen officiële vacatures  opgesteld worden voor de plaatsvervangende functies. 

Eerst worden de interne mogelijkheden bekeken. In de huidige situatie is iedereen bestuurslid.  

Formeel hoeven nieuwe werkgroepsleden geen deel uit te maken van het bestuur, zoals Nikki.  

Op de langere termijn blijft er een kleine groep met vaste bestuursleden over met daarnaast de 

werkgroepleden.   

 

➢ Het Rooster van aftreden komt officieel in de Jaarvergadering (ALV) op 13 mei 2020 aan de orde. 

Vooraf vindt een gesprek plaats met het bestuurslid of hij/zij zich herkiesbaar wil stellen. 

Aanstelling van herkiesbare bestuursleden gebeurt tijdens de Jaarvergadering.  
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➢ De Maatschappelijke commissie wordt op de Regio-vergadering geagendeerd, omdat er een 

vervolg moet komen.  

 

10. Vergaderschema 2020  

Het schema is besproken.  

 

11. Enquête  

De enquête wordt aanstaande woensdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie uitgedeeld.  

Henk heeft een draaiboek dat voor de Nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering en thema-avonden wordt 

gebruikt.  

 

12.  Rondvraag en sluiting  

- Corrie meldt dat zij op 21 januari voor de Regiovergadering is verhinderd.  

 

- Jan noemt de volgende agendapunten voor de aanstaande Regiovergadering: Venster, 

brandveiligheid, huurdersparticipatie, prestatieafspraken, duurzaamheidsontwikkeling, 

samenwerking woonconsulenten en huismeesters, 013-doorschakeling, wijkgericht werken actie 

en besluitenlijsten, uitslag maatschappelijke commissie.  

 

- Henk herinnert het DB eraan om een afspraak te maken voor het bespreken van de financiële 

verantwoording en de begroting.  

 

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

 

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 10 februari 2020 

 

Tilburg, 10 februari 2020 

 

Jan Zaunbrecher,  waarnemend voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris  

 

 
 

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 6 januari 2020 
 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

24-06-2019    1 
WonenBreburg vragen om voor huurders relevante 

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in Venster. 
DB Regiovergadering 

24-06-2019  

06-01-2020 
   2 

Jaarschema in dropbox updaten. Het wachten is op data 

van de Stuurgroep.  

Henk/ 

Bernie 
 

24-06-2019    3 
Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering  
DB/AB 

SHW + 

Regiovergadering 

16-12-2019 

06-01-2020 
 4 Organisatieplan 2019-2022 bespreken Allen  
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PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 
 

22-04-2014   1 
Regelmatig een gesprek plannen met Lidewij van Bakel, stadsregisseur 

WBB, ter bespreking van lopende zaken (data liggen grotendeels vast) 
Peter 

16-12-2019   2 
In de Adressenlijst van HBO kan voortaan iedereen wijzigingen aanbrengen. 

Jan is beheerder van de lijst.  
Allen/Jan 

24-06-2019 

 

28-10-2019 

  3 

Voor overleggen van werkgroepjes en commissies de vergaderruimte 

Ringbaan Noord vooraf even reserveren (ter voorkoming van overlap) en 

doorgeven aan Henk. Na kantoortijd is een code nodig. 

Allen  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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