
Verslag Algemene Ledenvergadering BHW op 13 maart 2017

1. Welkom, opening en voorstellen bestuursleden
De voorzitter, Martin Salden, opent de vergadering, heet de aanwezige leden welkom en 
stelt de bestuursleden voor.

2. Notulen ALV 10 maart 2016
Goedgekeurd zonder opmerkingen.

3. Secretarieel jaarverslag 2016
a) De secretaris Annemie van Bennekom heeft per 1 september 2016 haar functie om privé 

redenen neergelegd. Het zittende bestuur heeft tussentijds haar taken verdeeld en is op 
zoek gegaan naar een nieuwe secretaris, helaas zonder resultaat. Ook is er gezocht naar 
een nieuwe voorzitter, omdat Martin Salden in september 2015 tijdelijk het 
voorzitterschap op zich heeft genomen. 

b) Eind 2016 begin 2017 heeft de BHW 143 leden (58%), 37 huurders en 106 eigenaren. Er
zijn nog 50 huurwoningen van de 248 huizen in ons complex. Het werven van nieuwe 
leden onder nieuwe bewoners loopt nog niet naar wens. De werkgroep Nieuwe Bewoners
buigt zich hierover opnieuw o.l.v. Anne van der Meulen.

c) Er zijn in 2016 drie nieuwsbrieven verspreid, twee naar alle leden in februari en 
november en 1 naar de huurders in april n.a.v. de huurverhoging. Verder is er regelmatig
nieuws gepubliceerd op de website en op Facebook. 

d) In 2016 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:
a. Januari - Nieuwjaarsfeest bij de scouts
b. Maart - Algemene Ledenvergadering
c. Juni - Tuinenschouw
d. September- Burendag met kindermarkt
e. November - Themadag ZorgSamenbuurt (start nieuw project)
Alle activiteiten werden goed bezocht m.u.v. de ALV. Twee activiteiten die gepland 
waren gingen niet door: de natuurwandeling in mei vanwege gebrek aan 
belangstelling, de kinderzomermarkt in juli door een tekort aan organisatoren.

a) Er zijn 4 werkgroepen actief:
- Werkgroep Jonge Gezinnen (organisatie burendag, zomermarkt en nieuwjaarsfeest)
- Werkgroep Nieuwe Bewoners
- Werkgroep Huurders (gesprekken verhuurders, scholing Woonbond, advies aan

 huurders)
- Werkgroep ZorgSamenbuurt (sinds januari 2017)

We zoeken nog 1-2 personen voor de werkgroep Jonge Gezinnen.
Dank aan alle werkgroep leden voor hun inzet in 2016!

4. Financieel jaarverslag 2016
Penningmeester Anne van der Meulen geeft een toelichting bij het financieel jaarverslag 
2016. Er is ook in 2016 minder uitgegeven dan begroot om een aantal redenen:
 De Prins Clausschool stuurt de BHW geen rekening voor de huur. (formeel €60 - €65 per 

avond)
 Vastgoed Syndicering Nederland (verhuurder) heeft de keuring van de elektrische 

installatie in één van haar huurhuizen aan ons vergoed. (€300,-)
 Er zijn twee begrote activiteiten niet doorgegaan, waaronder de Kinderzomermarkt.
 Er was een behoorlijke voorraad drank ingekocht in 2015, zodat er in 2016 minder is 

uitgegeven aan boodschappen.
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 De geplande en begrote enquête staat voorlopig in de ijskast vanwege gebrek aan 
mankracht en de ontwikkelingen in de ZorgSamenbuurt.

Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd door de aanwezigen.

5. / 6. Kascommissie, décharge penningmeester en begroting 2017
De kascommissie (Yvonne Loffeld en Toon Kerssemakers) heeft onderzoek gedaan naar de 
financiële jaarstukken. Yvonne Loffeld is aanwezig en licht hun bevindingen toe. De 
Kascommissie heeft een juist beeld van de resultaten aangetroffen en de boeken 
gecontroleerd. Hun aanbeveling luidt: stort de bijdrage voor alcoholische drank voor het 
einde van het jaar op de rekening van de BHW, om te voorkomen dat er teveel contant geld 
in kas is. De penningmeester wordt décharge verleend.

Daarna wordt de Begroting 2017 toegelicht door de penningmeester.
Inkomsten
 Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de 2 verhuurders over de uitgangspunten voor 

hun financiële bijdrage vanwege het afnemend aantal huurders en de hoge kosten voor 
het lidmaatschap Woonbond. 

 De Gemeente Nijmegen heeft €1800 subsidie toegekend voor de ZorgSamenbuurt! Dit 
bedrag wordt met name gebruikt voor de huur van de huiskamer in het gebouwtje van 
de KION voor de buitenschoolse opvang. Gesprek op vrijdag 10 maart met nieuwe 
wijkmanager Dukenburg. 

Uitgaven
De kosten ZorgSamenbuurt t.a.v. de huur van het Kiongebouwtje lopen door t/m februari 
2018. 
Uit het recente gesprek met de wijkmanager blijkt dat er in september een evaluatie plaats 
vindt van het project ZSb om te beoordelen of er opnieuw subsidie verleend wordt. Ze 
beoordelen niet op grond van getallen, maar op grond van het feit of het project zinvol is 
voor de wijk. Volgend jaar kan de BHW ook bij het Oranjefonds een subsidie-aanvraag 
indienen. De bedoeling is dat ook jonge gezinnen worden ingeschakeld bij de 
ZorgSamenbuurt.

Vraag van Gaby Peterman: kan de Kion ook een functie hebben als buurthuis voor de hele 
Weezenhof of een voorbeeldfunctie vervullen voor andere bewonersverenigingen? In 
Platform Weezenhof een keer aan de orde stellen.

Evaluatie alcohol betalen. 
De BHW gaat ook in 2017 geen geld vragen voor niet alcoholische dranken. De kosten 
daarvan zijn niet hoog en het is logistiek lastig om kinderen niet te laten betalen en 
volwassenen wel.

7. Huurderszaken
In 2016 is er een gesprek geweest met verhuurder Grouwels (22/3/16). Helaas is er geen 
gesprek geweest met Vastgoed Syndicering Nederland (VSN) ondanks regelmatige pogingen 
van onze kant daartoe. Recent heeft de werkgroep huurders echter wel een gesprek met 
hen gevoerd (8/2/17) waaruit bleek dat op 1 huis na alle huurhuizen nu een HR CV ketel 
hebben. Ook werd eindelijk duidelijk dat zij de gesignaleerde risico’s uit de NEN keuring van 
de elektrische installatie in één van hun huizen als verbeteropties zien en niet als gebreken. 
Henny Otto heeft in 2016 deelgenomen aan een studiemiddag van de Woonbond over het 
huurbeleid van de commerciële sector in Utrecht. Het meldpunt interacties huurder-
verhuurder is per 1 mei 2016 weer opgeheven na een jaar operationeel te zijn geweest. 
Hieruit is gebleken dat veel huurders het gesignaleerde gebrek aan de verhuurder niet aan 
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ons doorgaven, wat een conclusie lastig maakt. Onze indruk is dat de verhuurder redelijk 
adequaat een gemeld gebrek verhelpt of laat repareren. Dat vereist wel een heldere en 
assertieve toon van de huurder. Ook lijkt de huurder af en toe speelbal te worden van 
communicatiestoringen tussen verhuurder/opdrachtgever en het uitvoerende bedrijf. VSN 
heeft ons gemeld hierover contact op te nemen met de firma Pendik (installatiebedrijf).    

In 2017 komt er weer een huurverhoging aan van minimaal 2,8% met een maximum van 
4,3% voor inkomens boven de €40.349. Deze maximale huurverhoging op basis van 
inkomen is in 2017 niet meer van toepassing voor:
a) Huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
b) Huishoudens van 4 of meer personen.
Op 4 april is er een gesprek gepland met Grouwels en ook in 2017 zal de werkgroep 
huurders weer huurders die dat vragen van advies en hulp voorzien.  

8. Jaarplanning 2017
Zondag 22 januari 2017 Nieuwjaarsfeest
Zondag 5 maart 2017 Opening huiskamer
Maandag 13 maart 2017 ALV en BHW cafe
Zaterdag 20 mei Zomermarkt en BHW cafe
Donderdag 8 juni Tuinenschouw en BHW cafe
Zaterdag 23 september Burendag en BHW cafe
Dinsdag 24 oktober Thema-avond en BHW cafe

Er kan in de loop van het jaar soms een datum wijzigen door onvoorziene omstandigheden. 
Zie daarvoor de website www.bhwweezenhof.com

9. Verkiezing nieuwe voorzitter
Kandidaat voorzitter Erik Cornelissen stelt zichzelf voor: opgegroeid in Tolhuis woont Erik 
sinds 2007 in de Weezenhof net als de meeste andere leden van het gezin waar hij uit komt.
Sinds 2015 is hij lid van de werkgroep Jonge Gezinnen. Hij wordt met algemene instemming 
gekozen tot voorzitter van de BHW met ingang van 1 juni 2017. Tot die tijd blijft Martin 
Salden als voorzitter aan.

Binnen het bestuur neemt Henny Otto het secretariaat op zich, met als voorwaarde dat er 
nog een vierde bestuurslid wordt gezocht met als taak organiseren activiteiten. Rogier Kristel
gaat vanaf heden de website en Facebookpagina van de BHW bijhouden. Het bestuur stelt 
dit erg op prijs. Wij zoeken nog een nieuw bestuurslid voor het organiseren van activiteiten. 

10. ZorgSamenbuurt
Kees Teeken, lid van de werkgroep ZorgSamenbuurt, vertelt over het project. De start van 
het project ZorgSamenbuurt met een thema-avond in november 2016 was succesvol. De 
avond was goed bezocht en er werden tal van ideeën geventileerd. 

Op zondagmiddag 5 maart is de huiskamer geopend na een flyeractie. Hier kunnen de leden 
elkaar ontmoeten op donderdagochtend van 10.30-12.00 uur en bijna elke maand op 
zondagmiddag. In de schoolvakanties is het gebouw in gebruik door de Kion en dus voor de 
BHW niet beschikbaar. Via de email worden de openingsdata en -tijden bekend gemaakt.

Er is een werkgroep gevormd die de ZorgSamenbuurt verder gaat vormgeven. De subsidie 
aanvraag van €1800,- is na een prettig gesprek daarover met de nieuwe wijkmanager 
toegekend! Voorwaarde van de gemeente aan toekenning van de subsidie is dat af en toe 
een eenzame wijkbewoner, gesignaleerd door opbouwwerker Ruben Allen, ook welkom is in 
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de huiskamer, tot een maximum van 5 mensen per jaar. Het bestuur is hiermee akkoord 
gegaan. De toegekende subsidie gaat grotendeels op aan de huur van de huiskamer. 

Donderdag 9 maart is de eerste donderdagochtend dat de huiskamer open was met 9 
belangstellenden. De bedoeling is dat er vanuit de huiskamer diverse activiteiten 
georganiseerd worden de komende maanden. Tegen betaling van €1,00 kun je koffie of thee
drinken die ochtend. 

Ria Mutter merkt op dat die euro voor sommige mensen een reden kan zijn om dan maar 
thuis koffie te drinken. Zij stelt voor er €0,50 per kopje van te maken. Het bestuur neemt dit 
voorstel mee. 

Kees Teeken schrijft een stukje voor de Dukenburger over de ZorgSamenbuurt.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen en om 21.28 uur wordt de vergadering gesloten.  
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