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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Huurders Belangen Zeewolde over het jaar 2016. Een jaar waarbij wij 
als HBZ een belangrijke speler geworden zijn in het overleg met de gemeente en Woonpalet.  
De uitwerking van de nieuwe woningwet van 2015 is voor HBZ een belangrijk omslagpunt geweest in 
onze werkwijze als HBZ. 
 
Er is veel overleg geweest met Woonpalet en de Gemeente over de prestatie afspraken die in 
november mede door ons ondertekend zijn.  In 2017 zullen de prestatie afspraken geëvalueerd 
worden door de drie partijen. 
Ook in 2016 was er regelmatig overleg met Woonpalet waarbij verschillende zaken die het belang van 
de huurders treffen besproken zijn. Belangenbehartiging van de huurders is voor ons een belangrijk 
item. 
De contacten met Woonpalet zijn wat ons betreft optimaal en bij vragen of opmerkingen van beide 
zijde weten we elkaar te vinden en zijn de lijntjes kort. 
Zoals gebruikelijk hebben we in 2016 aandacht gevraagd voor de huurverhogingen en zijn we tot een 
goed compromis gekomen. Helaas is huurverhoging niet te vermijden, maar we proberen het 
acceptabel te houden, waarbij onze aandacht vooral uitgaat naar het betaalbaar houden van de 
sociale huurwoningen. 
 
Omdat HBZ lid is van de woonbond kunnen we aankloppen voor vragen en ondersteuning. We 
bezoeken regelmatig de provinciale vergaderingen in Almere. Echter vragen we ons wel af of we de 
vergaderingen in Flevoland blijven bezoeken of richting Utrecht gaan kijken. Dit omdat er 
Woningmarktregio’s zijn ingesteld en Zeewolde zich aangesloten heeft bij de Veluwe en Amersfoort. 
 
Op bestuurlijk vlak zijn er ook gunstige ontwikkelingen. Er is een nieuwe voorzitter benoemd, en ook 
de functie van penningmeester is weer ingevuld.  Al met al ook positieve ontwikkelingen. 
Met deze samenstelling kunnen we u als huurders optimaal vertegenwoordigen op verschillende 
vlakken.  Ik wil dan ook al mijn collega bestuurders en vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het jaar 
2016. 
 
Jan Zwaan 
Voorzitter/adviseur Huurders Belangen Zeewolde 
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Het Bestuur 
 
Het bestuur heeft  in de periode januari 2016 tot en met december  2016, 11 maal  vergaderd, 
Al deze vergaderingen zijn gehouden in de Open Haven te Zeewolde en in het kantoor van 
Woonpalet.. 
 

De bestuursvergaderingen zijn voor leden vrij toegankelijk. 
 
Het bestuur in 2016 bestond uit: 

• Voorzitter  : hr. Jan Zwaan 
• Secretaris  : hr. Ben Meijer 
• Penningmeester : interim 
• Vice voorzitter  : hr. Peter Cruijff 

• Alg. bestuurslid : mw. Joyce van Haperen  
 

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 vrijwilligers: 

• Mw. Clementine van Duin (Architect) 

• Hr. Dennis Hoogervorst (Makelaar) 
• Mw. Carolien Kuipers (Juridisch deskundige) 
• Mw. Jolanda Klerks (Financieel deskundige) 
• Mw. Ineke Rikkers (Contacten bewonerscommissies) 
• Hr. Richard Rikkers (Ledenadministratie) 
 

De vrijwilligers ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van hun taken en adviseren bij complexe 

vraagstukken. Indien wenselijk wonen zij de bestuursvergaderingen bij. 
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Jaarverslag secretaris 
 
In de periode april 2016 tot en met maart 2017 zijn de navolgende activiteiten uitgevoerd 

• Er is 5 maal formeel en een aantal keren informeel overleg geweest met Woonpalet  
• Contacten gelegd met bewonerscommissies, en gezamenlijk overleg gehouden 
• Gesprekspartner met Woonpalet en gemeente met betrekking tot de Woonvisie 2015-2020 
• Actieve werving nieuwe leden, groei van 680 naar 775 leden. 
• Een aantal keren bijwonen provinciale vergaderingen van de Woonbond 
• Advies WoonPalet met betrekking tot de huurverhoging 2016 
• Advies aan de gemeente samen met WoonPalet met betrekking tot het schrappen van de 

verhuurdersheffing uit het regeerakkoord 
 
 



                                                                                                             
 

Financieel verslag 2016 
 

 

De penningmeester verzorgt de financiële administratie per 1 januari 2017 en geeft  

een toelichting van het financiële verslag 2016 naar aanleiding van het Balans, 

Winst & Verlies die zij heeft gekregen van Moerman Opleidingen & Consultancy die de 

financiële administratie 2016 heeft uitgevoerd. 

 

 

Inkomsten: 
 

De bijdrage van €13.000,- van Woonpalet is conform de afspraak geweest. Wij hebben op 

onze spaarrekening €39,- rente gehad.. 

 

 

Uitgaven: 
 

• De bankkosten zijn binnen het budget gebleven.  

• Bij inventariskosten zijn wij met €4,-overheen gegaan in verband met aanschaft 

IPad.  

• Met de bestuurskosten 2016 zijn wij binnen het budget gebleven. 

• De cursuskosten hebben wij weinig gebruik van kunnen maken. Door een tekort 

aan bestuursleden en vrijwilligers wordt de tijdsdruk bij de zittende bestuursleden 

hoog, waardoor er weinig tijd overblijft voor cursussen. Wij schuiven dit door naar 

2017. 

• De vergaderkosten zijn wij met €297,- overheen gegaan doordat wij ruimte moeten 

huren voor onze bestuursvergaderingen bij Open Haven. In het najaar 2016 hebben 

wij van Woonpalet toestemming gekregen om onze bestuursvergaderingen bij 

Woonpalet te houden. 

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

• De kosten voor drukwerk / porti zijn wij binnen het budget gebleven.  

• De post onderzoek en advies zijn wij ruim binnen het budget gebleven. Er zijn 

geen onderzoeken geweest, alleen wat juridisch advies. 

• De kosten voor de PR zijn binnen het budget gebleven.                                                                                                                                                        

• De automatisering en administratiekosten zijn wij met €146,- overheen gegaan 

omdat wij extern een administratiekantoor moeten inhuren betreffende de 

boekhouding. 

• De post overige en onvoorzien hebben in 2016 geen gebruik van gemaakt. 

 

 

 



                                                                                                
                                                                                                             

Conclusie: 

 
• Al met al een positief saldo van €75,- van onze betaalrekening en een 

gespaard/gereserveerd bedrag van €7.039 op onze spaarrekening. 

 

 

 

Zeewolde, 14 februari 2017  

 

       
 

M. van de Hoef 

a/i Penningmeester                       

 

 



WINST  EN  VERLIESREKENING  2016

Jaarverslag 2016 Huurdersbelangen Zeewolde Per 31 december 2016

Ontvangsten Uitgaven

Omschrijving Begroot 2016 Werkelijk 2016 Verschil Omschrijving Begroot 2016 Werkelijk 2016 Verschil

Contributies 16.200€              13.000€              -3.200€               Bankkosten 250€                   212€                   38€                     

Rente spaarrekening -€                       39€                     39€                     Inventaris 500€                   504€                   -4€                     

Onkosten Vrijwilligers 900€                   875€                   25€                     

Bestuurskosten 5.000€                4.967€                33€                     

Cursussen 1.000€                -€                       1.000€                

Vergaderkosten 1.000€                1.297€                -297€                  

Contributie/abonnementen 3.500€                3.426€                74€                     

Drukwerk/Porti 750€                   686€                   64€                     

Onderzoek & Advies 1.500€                75€                     1.425€                

PR activiteiten 1.000€                91€                     909€                   

Automatiseringskosten 300€                   446€                   -146€                  

Overige/Onvoorzien 500€                   -€                       500€                   

Totalen 16.200€              13.039€              -3.161€               Totalen 16.200€              12.579€              3.621€                

Saldo bank 01-01-2016 1.654€                Saldo bank na mutaties 31-12-2016 75€                     

Saldo spaarbank 01-01-2016 5.000€                Saldo spaarbank na mutaties 31-12-2016 7.039€                

Saldo ontvangsten 13.039€              Saldo Uigaven 12.579€              

19.693€              19.693€              



Begroting 2016

Omschrijving Begroot 2016 Werkelijk 2016 Verschil

Bankkosten 250€                                213€                                37€                                   

Inventaris 500€                                504€                                -4€                                    

Onkosten Vrijwilligers 900€                                875€                                25€                                   

Bestuurskosten 5.000€                             4.968€                             32€                                   

Cursussen 1.000€                             -€                                    1.000€                              

Vergaderkosten 1.000€                             1.297€                             -297€                                

Contributie/abonnementen 3.500€                             3.426€                             74€                                   

Drukwerk/Porti 750€                                686€                                64€                                   

Onderzoek & Advies 1.500€                             75€                                  1.425€                              

PR activiteiten 1.000€                             91€                                  909€                                 

Automatiseringskosten 300€                                446€                                -146€                                

Overige/Onvoorzien 500€                                -€                                    500€                                 

Totalen 16.200€                           12.581€                           3.619€                              

Begroting 2017

Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil

2017 2017

Bankkosten 250€                                250€                                 

Inventaris 500€                                500€                                 

Onkosten Vrijwilligers 1.200€                             1.200€                              

Bestuurskosten 5.000€                             5.000€                              

Cursussen 1.000€                             1.000€                              

Vergaderkosten 1.500€                             1.500€                              

Contributie/abonnementen 3.600€                             3.600€                              

Drukwerk/Porti 500€                                500€                                 

Onderzoek & Advies 1.000€                             1.000€                              

PR activiteiten 500€                                500€                                 

Automatiseringskosten 600€                                600€                                 

Totalen 15.650€                           15.650€                            



TOELICHTING BEGROTING 2017                                                
 

Inleiding: 
 

Ik heb de begroting 2017 gemaakt naar aanleiding van de werkelijke kosten 2016. 

 

Begroting 2017: 
 

• Bankkosten: De bankkosten blijven hetzelfde als 2016. 

 

• Inventaris: Aanschaf 1 IPad. 

 

• Onkosten vrijwilligers: Bedraagt €25,- per maand en jaarlijks diner €50,- p/p. 

 

• Bestuurskosten: Berekening Bestuurskosten: 

 

12  x  €30,-  =   €360,-   (Maandelijkse onkostenvergoeding). 

15  x  €20,-  =   €300,-   (Aanwezigheidsbijdrage Vergadering). 

  1  x  €50,-  =   €  50,-   (Jaarlijks diner). 

 

Totaal               €710,- per bestuurslid (gemiddeld). 

 

Bestuursleden en vrijwilligers mogen daarnaast voor cursussen en vergaderingen 

buiten Zeewolde  €0.19 per km declareren voor reiskosten. 

 

Momenteel zijn er 5 bestuursleden en 4 vrijwilligers. 

 

• Cursuskosten: Cursussen zijn dit jaar verplicht voor bestuursleden om het niveau te 

verhogen. Cursuskosten bedragen gemiddeld €300,- exclusief reiskosten. 

 

• Vergaderkosten: Eigen bestuursvergaderingen worden gehouden bij Woonpalet.     

De Algemene vergaderingen met de huurders worden gehouden bij The Lux. 

 

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

de woonbond. 

 

• Drukwerk / porti: De verwachting is dat de kosten van drukwerk en porti ongeveer 

het zelfde blijven.  

 

• Onderzoek en advies: Wij verwachten advieskosten uit te geven voor aanschaf 

zonnepanelen huurders WP. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                            
• PR: We houden in 2017 hetzelfde budget aan als in 2016. Deze hebben wij nodig voor 

advertenties, ledenwerving, jaarvergaderingen e.d. 

 

• Automatisering: Voor automatisering hebben wij reeds €550,- uitgegeven voor de 

ontwikkeling van de website. 

 

 

Hiermee komt de totale begroting voor 2017 totaal op €15.650.- 
 

 

 

 

 

 
a/i Penningmester: M. van de Hoef 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



HBZ
Huurders Belangen Zeewolde

Kascommissie.

Middels onderstaande verklaring verklaart de kascommissie, bestaande uit:
Mevrouw Linda Blijham en Mevrouw Maureen van de Hoef de boeken (2016)van de vereniging
Huurders Belangen Zeewolde te hebben gecontroleerd en in orde bevonden.

Zeewolde 31 januari 2017,

Mevrouw M van de Hoef.

Zeewolde 31 januari 2017,

(#%
Mevrouw L. Blijham.



 

 

Hoofdpunten beleid HBZ 2017. 

Aandachtpunten voor 2017 waar het bestuur dit jaar nog aandacht aan wil besteden.  

 De huidige rol als overleg partner HBZ, Gemeente en Woonpalet. 

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

afspraken voor de komende jaren. 

 Huurbeleid. 

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

Gemeente blijven houden 

b) Bouw goedkope huurwoningen door verkoop duurdere huurwoningen. 

 Communicatie verbeteren. 

a) Aandacht voor een up to date website. Ondersteuning Webmasteri.v.m. onderhoud 

website. 

 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. 

 Beleid Woonpalet: Routeplan naar 2050. 

 Bij renovatie woningen afsluiten van gas. 

 Bij nieuwbouw geen gasaansluitingen realiseren. 

 


