Jaarverslag 2019
Raalte, december 2020

Verenigingsgegevens
Naam:

Huurdersvereniging Salland

Oprichtingsdatum:

1 december 1994

Inschrijfnr. KvK:

40651039

Adres:

Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte

Telefoon:

0572 – 357 256

E-mail:

info@huurdersverenigingsalland.nl

Website:

www.huurdersverenigingsalland.nl

Jaarverslag 2019 / 2

Voorwoord
Wat een geweldig jaar was 2019 voor ons. Ik
geef toe, het was ook best een druk jaar met
zo’n Jubileumviering. Er valt dan veel te
regelen, maar dat zet je ook weer op de kaart
als vereniging. Talrijke gesprekken hebben
plaatsgevonden en afspraken zijn er gemaakt.
Dat heeft geresulteerd in de koffietoer met
acht stops, een concert voor onze trouwste
leden bij Zwakenberg en een geweldige feestavond in het Hoftheater.
Dit alles buiten het reguliere werk dat gewoon doorgaat, zoals de
overleggen met de gemeenten en SallandWonen in het kader van de
prestatieafspraken, het uitbrengen van (digitale) nieuwsbrieven, het
actueel

houden

van

website

en

Facebook.

Maar

ook

de

klachtenbemiddeling en het uitbrengen van adviezen op verzoek van
SallandWonen.
Binnen het bestuur heeft eenieder zijn of haar eigen taak, wat een
juiste afbakening van taken geeft. Veel kunnen we hierdoor
oppakken, maar lang niet alles wat in ons werkplan staat. Uitbreiding
van het bestuur zou dus zeer welkom zijn. Iets waarvan ik besef dat
het een terugkerende oproep is. Maar denkt u er eens over na om
aan vrijwilligerswerk te doen bij een leuke enthousiaste club. Twijfelt
u of wilt u meer van ons of onze werkwijze weten, schroom dan niet
en neem contact met ons op. Wij praten u graag bij! Specifiek zijn
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we op zoek naar een bestuurslid voor de particuliere sector en een
bestuurslid PR & Communicatie.
Nog steeds krijgen we complimenten over ons nieuwe logo en de
nieuwe huisstijl. Dat paars prikkelt positief en brengt nieuwe leden
aan. Maar het activeert ons als bestuur ook om de schouders er weer
onder te zetten. Om blijvend de belangen van huurders in Salland te
behartigen, aan te schuiven bij gesprekken bij de gemeenten en
SallandWonen aangaande huur, woningen, veiligheid, betaalbaarheid,
duurzaamheid, leefomgeving, etc.
Wij doen ertoe en laten dat ook duidelijk merken. Wel streven we
ernaar om al dit werk beter in beeld te gaan brengen, om dit voor
onze leden inzichtelijk te maken. Want u mag best weten wat wij
zoal voor u doen, de tijd die daarin gaat zitten en wat het kost en
oplevert.
Nu blikken we middels de presentatie van dit jaarverslag en de
jaarrekening op 2019 terug, maar we kijken ook zeker naar de
toekomst. Een nieuw jaar ligt voor ons met tal van uitdagingen.
“Wij hebben er zin in, U toch ook?”

Raalte, december 2020

Hans Baelemans, voorzitter
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Contact met achterban en ledenwerving

Individuele huurders
Al vijfentwintig jaar wil Huurdersvereniging Salland voor alle
huurders en woningzoekenden in de sociale en particuliere sector in
haar werkgebied, en dan met name voor haar leden, een adres zijn
waar zij terecht kunnen voor antwoorden op hun vragen en geven
we, zo nodig, adviezen over diverse onderwerpen, zoals het huren,
wonen en woonomgeving.
Huurders kunnen tevens bij ons terecht voor vragen en voor
bemiddeling bij geschillen met hun verhuurder. Naast de vele vragen
die we hebben kunnen beantwoorden, zijn er in 2019 23 door ons
geregistreerde klachten geweest waarin wij hebben bemiddeld (zie
tabel).
Tabel: Overzicht behandelde klachten 2019
Onderwerp \ Verhuurder

SallandWonen Particulier

- Oplevering aan nieuwe huurder
- Onderhoudstoestand

√√√√√√O

O

- Huurprijs / servicekosten

√√OX

X

- Overlast

√OOX

- Overige onderwerpen

OOOOX
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O

Het merendeel van de klachten (10) heeft een neutrale afloop (O)
gekregen, vaak omdat de klager niet meer reageert en daardoor de
afloop onbekend is. In 9 gevallen heeft HVS voor een positieve (√)
afhandeling van de klacht kunnen zorgen. In vier gevallen heeft de
klager zich moeten neerleggen bij een voor hem of haar negatief
resultaat (X). Dit laatste betrof merendeels klachten over de hoogte
van de huur of de servicekosten.
HVS is bereikbaar op woensdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.
Er is dan altijd iemand op kantoor aan de
Domineeskamp 1 in het centrum van
Raalte. Ook bestaat de mogelijkheid
telefonisch een afspraak te maken voor
een gesprek op een ander tijdstip, eventueel bij de huurder thuis, als
dat beter uitkomt.
Voor het sturen van post is ons adres: Domineeskamp 1, 8102 CC
Raalte. Voor het brengen van post kunt u gebruikmaken van de
brievenbus van SallandWonen, waarop ook ons logo is te zien. De
brievenbus zit tussen SallandWonen en de Rabobank. Per telefoon
zijn wij bereikbaar op 0572 - 357 256 en per e-mail op
info@huurdersverenigingsalland.nl.
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Ledenwerving en -behoud
Eind 2019 telde HVS 1.652 leden. Gedurende het jaar is het
lidmaatschap van 85 leden beëindigd. De reden van de beëindiging is
niet altijd bekend. In 19 gevallen gebeurde dit vanwege een
overlijden. Verder waren verhuizing naar een andere regio en
verhuizing naar een verpleeghuis veel voorkomende redenen voor
het beëindigen van het lidmaatschap.
Nieuwe huurders krijgen de HVS folder thuisgestuurd ter introductie
van de huurdersvereniging. Na enkele weken bezoekt ons bestuurslid
ledenwerving deze nieuwe huurders om het lidmaatschap aan te
bevelen. In 2019 heeft deze werkwijze 33 nieuwe leden opgeleverd.
Net zo belangrijk als het werven van nieuwe leden is het behoud van
de bestaande leden. Soms blijkt een lid verhuisd te zijn, zonder het
nieuwe adres aan ons door te geven. HVS spant zich dan in om het
nieuwe adres alsnog te achterhalen. U kunt ons helpen om onze
ledenadministratie up-to-date te houden door ons bij wijzigingen in
uw woonsituatie, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer of tenaamstelling na het overlijden van een partner daarvan
in kennis te stellen. Nog steeds wordt er gedacht dat wij dit via
SallandWonen door krijgen, maar dat is, ook door de aanscherping
van de privacywetgeving, beslist niet het geval.
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Contributie
De contributie bedroeg in 2019 € 10,00. Leden die voor 1 april
betalen en leden die HVS een machtiging hebben gegeven om de
contributie van hun bankrekening af te laten schrijven betalen
€ 9,00.

Nieuwsbrief
Geregeld verstuurt HVS nieuwsbrieven. Tweemaal per jaar gebeurt
dit met een papieren versie. Het
afgelopen

jaar,

vanwege

ons

jubileum, gebeurde dit onder de
naam Fuifnummer. In deze papieren
versie van de nieuwsbrief zijn de
leden uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering in het voor- en
najaar.
Ook in 2019 heeft een trouwe groep van vrijwilligers ons geholpen
bij de bezorging van deze fuifnummers in ons werkgebied. Het
bestuur was blij verrast dat zich na onze oproep een aantal nieuwe
bezorgers meldden in Olst, Wijhe en Raalte. Hartelijk dank daarvoor
en fijn dat u zich wilt inzetten voor onze vereniging.
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De digitale nieuwsbrief is in 2019 vijf keer uitgekomen en stelt ons
in staat relevant nieuws op huurdersgebied snel bij onze leden te
krijgen. 718 leden stellen het op prijs om de digitale nieuwsbrief te
ontvangen. Van hen beschikken wij over een actueel e-mailadres.

Ledenvergadering
Tweemaal per jaar houdt HVS een Algemene Ledenvergadering. In
2019 vond de voorjaarsvergadering plaats op woensdag 26 juni in
het infocentrum Den Nul. Hier mochten we slechts 10 leden
verwelkomen. In deze vergadering is het jaarverslag en de
jaarrekening

over

2018

aan

de

leden

voorgelegd.

De

kascontrolecommissie heeft verslag van haar werkzaamheden
gedaan en de vergadering voorgesteld het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit werd door de
vergadering met applaus overgenomen.
Na de pauze is er een rondleiding verzorgd in en om het infocentrum.
Iets wat, mede door het mooie weer, erg in de smaak viel bij de
aanwezigen, evenals de gezellige nazit op het buitenterras. In
dezelfde vergadering moesten wij helaas ook melden afscheid te
hebben genomen van ons bestuurslid Mariet Bouwmeester, die het
werken in de zorg en het bestuurslidmaatschap niet langer kon
verenigen.
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De najaarsvergadering hielden we op woensdag 20 november in de
kantine van SallandWonen. De avond werd bezocht door 15 leden. In
deze

vergadering

zijn

het

werkplan

en

begroting

2020

gepresenteerd. Na de pauze gaven we de directeur-bestuurder van
SallandWonen, Marijke Kool het woord om op ons verzoek het
verschil in huurprijzen uit te leggen tussen vergelijkbare woningen.
Een onderwerp dat tijdens de koffietoeren in de zomermaanden
veelvuldig naar voren kwam.

Contact met verhuurders

Inleiding
Al vijfentwintig jaar treedt HVS op als vertegenwoordiger van de
huurders in haar werkgebied. De wettelijke basis daarvoor is de
Overlegwet, officieel de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.
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Contact met SallandWonen
In 2019 zijn er tal van contacten geweest met SallandWonen en haar
medewerkers. Afzonderlijk of in combinatie met de gemeenten OlstWijhe en Raalte. Jaarlijks maken we samen met SallandWonen en de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte afspraken over de plannen voor het
wonen in het nieuwe jaar; de zogenaamde prestatieafspraken. In dit
proces is HVS een gelijkwaardige gesprekspartner. Dit gebeurt sinds
de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015.
Maar er gebeurt meer dan alleen het maken van prestatieafspraken.
Zo heeft SallandWonen ons in 2019 vier keer gevraagd advies te
geven over onderwerpen die verband hielden met wijzigingen in het
beleid van SallandWonen.
De onderwerpen waren:
• Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2019
o Gemiddelde huurverhoging ter hoogte van de inflatie van
1,6%.
o Geen inkomensafhankelijke huurverhoging.
o Variëren van de huurverhoging tussen 0,6% en 2,6%,
afhankelijke van de huidige prijs/kwaliteitverhouding (de
zogenaamde huursombenadering) in vijf staffels.
Advies HVS
o Positief over uitgangspunten.
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o Geef

inzicht

in

bereikte

huurverhogingen

bij

mutatiewoningen.
o Advies om in de communicatie aandacht te besteden aan
huurprijsverschillen

tussen

dezelfde

of

vergelijkbare

woningen.
o Stuur overzicht woningwaardering mee.
Reactie SallandWonen
o Huurverhoging wordt per 1 juli uitgevoerd zoals voorgesteld.
o De in 2018 bereikte huurverhoging bij mutatiewoningen
kwam uit op 0,26%.
o Woningwaardering is te vinden op ‘mijn SallandWonen’.
o Voor antwoord op vragen over huurprijsverschillen kan
contact worden opgenomen met SallandWonen of worden
gekeken bij de veel gestelde vragen op de website.
• Adviesaanvraag kaders jaarlijkse huurverhoging
o In 2020 gemiddelde huurverhoging ter hoogte van de
inflatie.
o Geen inkomensafhankelijke huurverhoging.
o Variëren van de huurverhoging, afhankelijk van de huidige
prijs/kwaliteitverhouding.
o Huurbevriezing volgens het sociaal huurakkoord.
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Advies HVS
o Positief over uitgangspunten.
o Besteed veel aandacht aan voorlichting over mogelijkheid
van huurbevriezing.
o Informeer ons over de bereikte huurverhoging bij mutatie.
Reactie SallandWonen
o Kaders worden vastgesteld zoals in de adviesaanvraag
voorgesteld.
o Informatie over de mogelijkheid van huurbevriezing wordt
vermeld in de huurverhogingsbrief en op de website.
o Informatie over de bereikte huurverhoging bij mutatie wordt
jaarlijks verstrekt bij het overleg over de prestatieafspraken.
• Adviesaanvraag doelgroeplabeling
o Verhoging minimum leeftijd seniorenwoningen (55 naar 65).
o Handhaven het doelgroeplabel (opgetrokken naar 65+) bij
vastgoed nabij zorgcentra, appartementen, complexen met
algemene ruimte.
o Loslaten doelgroeplabel bij appartementen met een traplift,
grondgebonden woningen, appartementen waar verhuurbaarheid aandachtspunt vormt of plattegrond niet geschikt
is. Op deze manier kan het verschil in slaagkans tussen de
leeftijdscategorieën meer recht getrokken worden.
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Advies HVS
o Positief over de voorgestelde wijzigingen.
o Besteed extra aandacht aan de voorlichting aan bestaande
huurders van complexen waar het seniorenlabel van af gaat.
Deze krijgen te maken met andersoortige buren, met andere
leefgewoontes en -ritmes.
o Blijf de slaagkans van de verschillende leeftijdscategorieën
monitoren.
Reactie SallandWonen
o Beleid wordt vastgesteld zoals in de adviesaanvraag is
voorgesteld.
o Bij de implementatie van het beleid worden de aandachtspunten van HVS meegenomen.
• Adviesaanvraag aankoop bezit Mooiland
o Voornemen

tot

overname

van

Mooiland

van

22

appartementen en 9 grondgebonden woningen in Raalte.
o Woningen passen bij de toekomstige doelgroep (1- en 2persoons huishoudens).
Advies HVS
o Positief dat de 31 woningen voor de sociale huursector in
Raalte behouden blijven.
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o Aankoop mag niet leiden tot meer verkopen door
SallandWonen
Reactie SallandWonen
o .Aankoop is geen aanleiding om meer woningen te verkopen.
Ook heeft het bestuur van HVS gedurende het jaar 2019 contact
gehad met zowel bestuur als het werkapparaat van SallandWonen.
Maar ook twee keer met de door huurders voorgedragen leden van
de Raad van Commissarissen. Ontwikkelingen in de lokale
volkshuisvesting zijn daar besproken maar ook de ontwikkelingen
binnen zowel SallandWonen als HVS.

Contact met particuliere verhuurders.
In de prestatieafspraken hebben wij van de wethouders van beide
gemeenten de toezegging gekregen dat de gemeenten particuliere
verhuurders zullen benaderen als er in
een

wijk

groot

SallandWonen

wordt

onderhoud
uitgevoerd.

door
De

gemeente zal de particuliere verhuurders
uitnodigen voor een gesprek over de
verduurzaming van de woningen die zij
verhuren. HVS zal bij dit gesprek worden uitgenodigd.
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Contact met Gemeenten
Duidelijk mag zijn dat er geregeld contact is met de gemeenten OlstWijhe en Raalte. Buiten dat we elkaar geregeld spreken over de te
maken prestatieafspraken is er ook over andere zaken contact
geweest. De goed geslaagde nieuwjaarsbijeenkomsten van beide
gemeenten

zijn

door

ons

bezocht. Goed is te zien dat we
elkaar beter weten te vinden en
daardoor tot een goed overleg
komen.
De ondertekening van de prestatieafspraken voor het jaar 2020
heeft op 11 december plaatsgevonden bij SallandWonen.
In het contact met de gemeenten vragen wij aandacht voor de
leefomgeving, het steunen van burgers met een krappe beurs en de
schuldhulpverlening. De belangrijkste prestatieafspraken voor 2020
zijn:
• Nieuwbouw op verschillende locaties in het hele werkgebied van
SallandWonen.
• Inzet voor de vermindering van de schuldenproblematiek.
• Aandacht voor de sociale leefbaarheid.
• Inzet op verduurzaming van de woningen, ook in de particuliere
sector.
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Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestond op 31 december uit de volgende leden:
• Hans Baelemans

(Raalte)

voorzitter/ secretaris

• Ria van der Wal

(Raalte)

penningmeester

• Ina Duursema

(Wijhe)

lid

• Joop Winterink

(Raalte)

lid

Op

de

tweede

dinsdag

van

elke

maand

vindt

er

een

bestuursvergadering plaats. Afhankelijk van de onderwerpen wordt
er gebruikt gemaakt van de kennis van onze adviseur of doet het
bestuur een beroep op deskundigheid van buitenaf.
In het begin van het jaar hebben we afscheid moeten nemen van ons
bestuurslid Mariet Bouwmeester. Zij kon het bestuurslidmaatschap
niet langer combineren met haar drukke werkzaamheden in de zorg.
Later in het jaar mochten we Ingrid van Rossum als aspirant
bestuurslid verwelkomen.

Vrijwilligers
Uiteraard zijn we allemaal vrijwilligers, maar buiten de bestuursleden
zijn er nog talrijke leden die zich inzetten voor de vereniging en
uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee.
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Waar moet dan aan gedacht worden? Wat
denkt u bijvoorbeeld van het bezorgen
van de nieuwsbrief die twee keer in het
jaar moet worden rondgebracht. Een
gigantische klus, maar na onze oproep hebben we toch enthousiaste
reacties gehad van leden die zich hiervoor spontaan aanmelden.

Adviseur
Ook In 2019 is het contract met Tom van der Holst verlengd. Hij is,
als adviseur voor het bestuur en vraagbaak voor de leden,
onontbeerlijk. Hij heeft in 2019 meer dan de begrootte 12 uur per
week voor HVS gewerkt, zeker meer dan in andere jaren, dit had te
maken met de viering van het Jubileumjaar. Tom van der Holst blijft
een belangrijke pijler voor onze vereniging.

Scholing
HVS biedt jaarlijks de mogelijkheid van scholing voor bestuurs- en
andere actieve leden. In 2019 hebben twee bestuursleden gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid. Zij hebben een driedaagse
“Oriëntatiecursus Volkshuisvesting” van de Woonbond gevolgd.
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Huisvesting
We zijn al niet meer weg te
denken

in

de

hal

bij

SallandWonen, goed zichtbaar en
drempelloos te benaderen voor
een gesprek of vraag. Graag
staan we u te woord en bieden u koffie of thee aan. Velen hebben
ons bezocht. Wel ervaren wij als bestuur dat de kantoorruimte
beperkt is. In de gesprekken met SallandWonen nemen we dus
steeds onze wens mee om iets ruimer gehuisvest te worden. De
kosten

van

huisvesting

blijven

jaarlijks

beperkt

door

het

medegebruik van verschillende faciliteiten, zoals kopieer- en
printmogelijkheden, de pantry en vergaderruimten en daar zijn we
uiteraard verguld mee.

Publiciteit
In 2019 is er heel veel publiciteit geweest rond ons Jubileum van 25
jaar HVS. De beide Fuifnummers zijn goed ontvangen. Door de
koffietoeren in Raalte, Olst, Wijhe, Heeten, Heino, Luttenberg, de
extra avond in Zwakenberg voor onze trouwe leden, de kleurplaat en
puzzel zijn wij volop in beeld geweest. Dit heeft mensen enthousiast
gemaakt en ook bewogen lid te worden van onze vereniging. Dankzij
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de nauwe samenwerking met een communicatiedeskundige van Guts
hebben we dit voor elkaar gekregen.
Het blijkt dus dat je als bestuur aan de weg moet blijven timmeren,
voortdurend in beeld moet zijn en blijven. Dat vergt tijd, wilskracht
en geld maar is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze
vereniging. Ook presenteren we ons middels de digitale nieuwsbrief,
deze kwam in 2019 vijf maal uit. Enkele malen zijn er ook artikelen
over de huurdersvereniging verschenen in de lokale media.

Weekblad voor Salland, 5 juni 2019

Terugblik jubileum
Hierboven trof u een overzicht aan van onze activiteiten over het jaar
2019, het jaar dat we als vereniging 25 jaar bestonden. Dit gaf op
sommige momenten extra druk op de toch al overvolle agenda. Maar
terugblikkend vind ik als voorzitter dat wij het Jubileum op een
gepaste manier gevierd hebben. Ik wil daarvoor mijn medebestuursleden extra dankzeggen alsmede onze adviseur en
communicatiedeskundige Barbara.
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Het was geslaagd en graag neem ik enkele onderdelen van het
Jubileum met u door, onderdelen die u als lid van onze vereniging
heeft bezocht of had kunnen bijwonen.

Koffietoer
In Olst, Wijhe, Heino, Luttenberg, Heeten en Raalte hebben wij ons
vanaf juni gepresenteerd om te achterhalen wat er zoal bij u leefde
en wat u kwijt wilde aan suggesties voor het bestuur. Daar is met
wisselend succes gebruik van gemaakt. Verschillende huurders
hebben reacties achtergelaten op gele memoblaadjes op de
statementborden.

Deze

opmerkingen

waren

gericht

tot

SallandWonen, gemeente Olst-Wijhe, gemeente Raalte maar ook
voor ons als Huurdersvereniging Salland.
Met onze banner en beachflag hoefde u niet naar ons te zoeken. Wij
ontvingen u bij de gezellig uitgestalde zitjes rondom de hele mooie
VW-bus van Op de Bonnefooi met heerlijke koffie en petit glaces of
een andere lekkernij. Voor de kinderen was er Clown “Knapie” met
zijn ballonnen, grappen en grollen.

Jaarverslag 2019 / 22

De foto’s geven een goed beeld van hoe de HVS naar u toe kwam en
we op een gezellige manier in gesprek met elkaar kwamen. Zeker
een opsteker en voor herhaling vatbaar.

Tijdens de koffietour waren de onderwerpen die huurders het meest
bezig blijken te houden het verschil in huren tussen dezelfde of
vergelijkbare woningen, overlast en het onderhoud van tuinen. In
vervolg hierop heeft SallandWonen op ons verzoek tijdens onze
ledenvergadering in november een toelichting gegeven op de
huurprijsverschillen. Het onderwerp overlast en, breder, leefbaarheid
is door HVS ingebracht bij de gesprekken over de prestatieafspraken.
Dit krijgt in 2020 een vervolg. Ook andere ingebrachte onderwerpen,
zoals het onderhoud van tuinen, behoren tot de zaken die continu
onze aandacht hebben.
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Privéconcert
Op vrijdag 13 september is er voor de leden van het eerste uur een
privéconcert gegeven door het dameskoor “Eigen Wiese” bij
Zwakenberg in Raalte.
Ondanks de wat vertraagde start werd het een geslaagde avond met
58 bezoekers die genoten van zang en een hapje en een drankje. Het
repertoire van de dames was groot en bij verscheidene liederen werd
enthousiast meegezongen.

Na afloop werd er door sommigen nog heerlijk na gekeuveld en
verhalen uit het verleden ter tafel gebracht. Al met al een
genoeglijke avond.

Jubileumkrant / Fuifnummer
U bent gewend om in het jaar twee nieuwsbrieven te ontvangen. In
het Jubileumjaar hebben wij gemeend om de nieuwsbrieven
‘Fuifnummers’ te noemen. De totstandkoming en lay-out is mede te
danken aan onze communicatiedeskundige en adviseur. Het
uiteindelijke resultaat was kleurrijk en is goed ontvangen.
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In Fuifnummer 2 zat een kleurplaat
voor de jeugd. Ook bevatte deze
editie een puzzel in de vorm van een
tekening,

ontworpen

door

Edo

Draaijer uit Deventer. Met deze
puzzel was een maand huur te
winnen. Uit de goede inzenders werd
tijdens

de

feestavond

in

het

Hoftheater een winnaar geloot onder
het

professionele

toezicht

van

notaris mr. M.M.M. Oors.
Voor de eerste 100 inzenders van de goede oplossing was er een
origineel HVS-vogelhuisje. Uiteindelijk zijn er voor deze prijs 140
huisjes gemaakt en gebeitst door de houtwerkplaats van de Parabool
uit Heeten.
Ook trof u in het Fuifnummer 2 een uitnodiging aan voor de
feestavond van woensdag 4 december in het Hoftheater in Raalte en
de aanmeldingsstrook om deze avond te bezoeken.

Kleurwedstrijd
Een kleurplaat voor de jeugd, gemaakt in het kader van het
vijfentwintigjarig bestaan van Huurdersvereniging Salland. De
kleurplaat toonde het podium van Het Hoftheater met, tussen de
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coulissen, woningen, ingebed tussen het groen van Salland en de zo
bekende vogelhuisjes. Hoe zullen de eventuele toekomstige huurders
het inkleuren van deze plaat beleven?
Ondanks de promotie viel het aantal van acht inzenders enigszins
tegen. De inzendingen waren wel van hoge kwaliteit, zodat het
jureren toch niet makkelijk was. Juryleden Marijke Kool van
SallandWonen, Mirjam Borger van het Hoftheater en ons bestuurslid
Ina Duursema hebben in 3 leeftijdscategorieën de winnaars gekozen.

De prijsuitreiking heeft op 24 december plaatsgevonden in de hal
van SallandWonen. De winnaars hebben toen kaartjes voor de
voorstelling van Jurassic Revenge op zondag 8 maart 2020 blij in
ontvangst genomen. Het Hoftheater heeft bij navraag nog laten
weten dat de voorstelling 1 week voor de corona lockdown heeft
plaatsgevonden en de winnaars allemaal genoten hebben van de
voorstelling.
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Feestavond
Op 4 december was het dan zover, een jaar van buffelen omgezet in
een feestavond om te vieren dat Huurdersvereniging Salland al 25
jaar lang de belangen van huurders in
Salland behartigt. Met een ontvangst aan
de deur door studenten van de opleiding
dienstverlening van Landstede in Raalte
kon de inloop met koffie en dus de avond
beginnen. Om klokslag acht uur betrad de
voorzitter van HVS het podium en sprak,
begeleid door foto’s op de achtergrond,
zijn welkomstwoord uit. Hij beloofde de
aanwezigen niet de volle 25 jaar met ze
door te nemen en stond al gauw het podium af aan het cabarettrio
Höllenboer voor het eerste deel van hun voorstelling ”Lik mie nie”.
Leuk dat de heren zich ook verstonden met de zaal, in het “Plat” en
de stemming kwam er goed in. In de pauze werden er hapjes
uitgeserveerd door de leerlingen van Landstede, die zij zelf overdag
op school en in de keuken van het Hoftheater hadden bereid.
Deze studenten van de opleiding dienstverlening zijn al ruim voor de
tijd in de voorbereiding van deze avond betrokken en hebben ons als
organisatie op deze avond voortreffelijk ondersteund. Wij zagen dit
als kans om ook jongeren in aanraking te laten komen met het
onderwerp ‘huren’ en hoe krachten te bundelen.
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Na de pauze is door de voorzitter notaris Oors aan u voorgesteld.
Hem is gevraagd de loting en de trekking van de winnaar van de
maand huur te begeleiden. De goede oplossingen zaten in een bus
en wat een verrassing dat opeens de Sint het podium betrad. Hem
werd gevraagd om een kaart uit de bus te trekken, wat de oude man
dan ook bevend lukte. De winnares bleek in de zaal aanwezig en is
op het podium in het zonnetje gezet. De prijs, een maand huur, is
haar op 24 december uitgereikt.

Na dit officiële moment, waarvan zelfs een proces- verbaal is
opgemaakt door de notaris, kon het cabarettrio Höllenboer het
tweede deel van hun voorstelling “Lik mie nie” brengen. Na zijn
dankwoord en afsluiting van de avond was er nog een gezellige nazit
in de foyer. Al met al kunnen we als bestuur terugzien op een mooie
avond. Bij het weggaan kregen de aanwezigen onder de 100 eerste
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inzenders van de goede oplossing van de prijspuzzel, het beloofde
vogelhuisje mee. De achtergebleven vogelhuisjes zijn bij de leden aan
huis bezorgd.
Al met al een imposant jaar met vele contacten, opdrachten en
afspraken. Momenten waar de naam van Huurdersvereniging Salland
in de aandacht stond en er zo nodig een uitleg werd gegeven wie wij
zijn en wat we doen. Wat was het afkicken van die drukte rond de
Jubileumactiviteiten, maar we blijven werken aan de vereniging en
het feit dat we ertoe doen.
U als lid werkt daar toch ook aan mee?
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Jaarrekening 2019
Resultatenrekening
KOSTEN

2020

2019

2019

2018

begroot

realisatie

begroot

realisatie

a. Kantoorfaciliteiten
a1

Huur

600

600

600

600

a2

(Reservering) inventaris

-

-

-

-

a3

Telefoonkosten

150

141

200

159

a4

Kopieerkosten

250

270

250

194

a5

Verzendkosten

500

1.457

1.000

515

a6

Klein materiaal

100

81

100

135

a7

Afschrijving apparatuur

650

613

325

613

a8

Office 365

120

110

120

110

1.000

804

b. Algemene kosten
b1

Ledenbijeenkomsten

400

696

b2

Buurtbijeenkomsten

600

-

b3

Representatie

b4

-

-

1.000

1.563

1.000

1.556

Kosten betalingsverkeer

500

327

500

338

b5

Adverteren

-

-

-

-

b6

Ledenwerving

1.050

-

-

13.206

250

-

-

-

7.200

5.940

6.000

3.300

350

284

350

333

13.720

12.083

11.445

21.864

c. Excursie of groepsactiviteit
c1

Excursie

d. Vergoeding voor bestuursleden
d1

Vrijwilligersvergoeding

e. Relevante literatuur/abonnementen
e1

Documentatie

Transport
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Resultatenrekening

2020

2019

2019

2018

OPBRENGSTEN

begroot

realisatie

begroot

realisatie

Transport

13.720

12.083

11.445

21.864

500

500

473

h. Communicatiemateriaal
h1

Nieuwsbrief

500

h2

Overig drukwerk

-

134

-

363

380

488

155

276

850

-

-

-

i. Webservices/digitale communicatie
i1

Webhosting e.d.
j. Scholing

j1

Scholingskosten

k. Onkosten
k1

Onkostenvergoeding

1.000

1.151

1.500

665

350

333

350

328

30.500

31.873

29.500

21.258

8.500

2.500

2.500

8.300

-

13.675

9.830

4.500

55.800

62.737

55.780

58.025

l. Noodzakelijke verzekeringen
l1

Interpolis ZekervanjeZaak

m. Ondersteuning en advisering
m1

Advisering

m2

(Reservering) externe deskundigheid

n. Overige kosten
n1

Onvoorzien / jubileumviering

TOTAAL KOSTEN
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Resultatenrekening
OPBRENGSTEN

2020

2019

2019

2018

begroot

realisatie

begroot

realisatie

w

Contributie

14.500

14.873

16.500

15.187

x

Corporatiebijdrage

41.300

39.280

39.280

38.772

y

Overige opbrengsten

-

-

-

8.000

z

Saldo kosten/opbrengsten voorg. jaren

-

-

-

-

55.800

54.153

55.780

61.959

TOTAAL OPBRENGSTEN

Resultatenrekening
RESULTAAT

2020

2019

2019

2018

begroot

realisatie

begroot

realisatie

TOTAAL OPBRENGSTEN

55.800

54.153

55.780

61.959

TOTAAL KOSTEN

55.800

62.737

55.780

58.025

-

3.934

RESULTAAT

-

8.584-

Toelichting resultatenrekening

Inleiding
2019 was een bijzonder jaar voor Huurdersvereniging Salland. Onze
vereniging is 25 jaar eerder opgericht. Om dit te vieren zijn er
gedurende het jaar allerlei activiteiten georganiseerd. Dat dit de
nodige kosten met zich heeft meegebracht blijkt uit dit financieel
verslag. HVS heeft het jaar uiteindelijk afgesloten met een negatief
resultaat van € 8.584.
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In de afgelopen jaren was een financiële reserve opgebouwd van
€ 10.632 (per 31-12-2018, zie balans), voldoende om dit te kunnen
dragen. Aan het einde van het jaar bedroeg de algemene reserve nog
€ 2.047.

Kosten
Er is in 2019 € 62.737 uitgegeven, € 6.957 meer dan waarmee in de
begroting rekening was gehouden.
Kantoorfaciliteiten
• In 2016 is HVS verhuisd naar een ruimte in het pand van
SallandWonen aan de Domineeskamp. De huur voor deze ruimte,
inclusief servicekosten en inrichting, bedraagt € 50 per maand.
De huurkosten zijn met € 600 daardoor precies op het begrote
bedrag uitgekomen.
• De telefoonkosten vielen bijna € 60 lager uit dan begroot.
• Voor kopiëren en printen kan HVS gebruik maken van apparatuur
van SallandWonen. Hiervoor werd in 2019 € 270 in rekening
gebracht, € 20 meer dan begroot.
• De verzendkosten vielen bijna € 500 hoger uit dan begroot. Dit
heeft te maken met het introduceren van Huurdersvereniging
Salland bij nieuwe huurders. Dit gebeurt met het toesturen van
een brief met folder (in 2019: ????), waarvoor dubbele
portokosten verschuldigd zijn. De kosten zijn in de begroting
onderschat. Het bestuur vindt het aanschrijven van nieuwe
huurders belangrijk om het ledental op peil te houden. In de
begroting voor 2020 zijn deze kosten apart opgenomen onder de
post ledenwerving.
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• De uitgaven aan klein materiaal zijn € 19 onder het begrote bedrag
gebleven.
• De afschrijvingen waren € 288 hoger dan begroot. Hiervan is bij
de begroting uitgegaan van een verkeerde berekening.
• Van het Office 365 abonnement waren de kosten € 10 lager dan
begroot.
Algemene kosten
• Bij de kosten voor de ledenvergaderingen gaat het om de kosten
van zaalhuur, consumpties en het drukken van jaarverslag en
werkplan. Omdat we in het najaar in de kantine van SallandWonen
hebben vergaderd, zijn de kosten ruim € 300 lager geweest dan
begroot.
• Het organiseren van buurtbijeenkomsten is een activiteit die
voortkomt uit het werkplan voor 2020. In 2019 was hiervoor nog
geen bedrag begroot en zijn er ook geen kosten voor gemaakt.
• De representatiekosten bestonden uit bedankjes en / of
felicitaties voor (bestuurs-)leden en anderen die zich in 2019 voor
HVS hebben ingezet. Daarnaast zijn er in het kader van de
jubileumviering HVS-jasjes, een HVS-beachvlag en een HVSbanner aangeschaft. Hiermee was in de begroting geen rekening
gehouden, waardoor deze met een bedrag van € 563 is
overschreden.
• Aan bankkosten was HVS € 163 minder kwijt dan begroot.
• Voor advertenties en ledenwerving zijn in 2019, conform
begroting, geen kosten gemaakt.
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Excursie of groepsactiviteit
• Dit is een nieuwe begrotingspost die voortkomt uit het werkplan
voor 2020. In 2019 was hiervoor nog geen bedrag begroot en zijn
er ook geen kosten voor gemaakt.
Vergoeding voor bestuursleden
• Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 100
per maand. In 2019 is nagenoeg het begrote bedrag uitgegeven.
Relevante literatuur/abonnementen
• HVS heeft een abonnement op de uitgaven van de Nederlandse
Woonbond en op de huurrechtmemo van Wolters Kluwer. De
kosten hiervan bedroegen in 2019 € 66 minder dan begroot.
Communicatiemateriaal
• De Nieuwsbrief is in 2019 tweemaal verschenen. Onder de naam
‘Fuifnummer’ zijn deze in het voor- en najaar onder de leden
verspreid met informatie over de activiteiten in het kader van de
jubileumviering. Het begrote bedrag is hiervoor onder de post
nieuwsbrief geboekt. De meerkosten zijn ten laste van de viering
van het vijfde lustrum gebracht.
• Aan overig drukwerk is een niet begroot bedrag van € 134
uitgegeven. Het gaat om het drukken van benodigde enveloppen
en visitekaartjes, waarmee in de begroting geen rekening was
gehouden.
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Webservices/digitale communicatie
• Voor webhosting en aanverwante diensten is in 2019 € 488
uitgegeven, ruim € 300 meer dan begroot. Onze website
hebben we in 2019 verhuisd, om beter onze wensen ten aanzien
van de inrichting van de website te kunnen verwezenlijken. Dit
brengt hogere kosten met zich mee. In de vastgestelde
begroting voor 2020 is hiermee ook nog onvoldoende rekening
gehouden.
Scholing
• Aan scholing is in 2019 € 1.135 uitgegeven. Dit is geheel ten
laste gekomen van de scholingsreserve die in het verleden is
opgebouwd. Er is daarom geen uitgave voor scholing ten laste
van 2019 gekomen. Voor 2020 is wel een bedrag voor scholing
in de begroting opgenomen.
Onkosten
• Bestuursleden en andere actieve leden kunnen in verband met
hun activiteiten voor HVS gemaakte kosten declareren. Het
gaat dan merendeels om gereden kilometers. In 2019 ging het
om een bedrag van € 1.151, € 349 minder dan begroot.
Noodzakelijke verzekeringen
• HVS heeft bij Interpolis een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De kosten hiervan bedroegen in 2019 € 333.
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Ondersteuning en advisering
• Al 20 jaar maakt HVS gebruik van de diensten van onze vaste
adviseur. Ook voor hem was het jubileumjaar druk, waardoor
er meer uren nodig waren. Dit is de oorzaak van het feit dat de
begroting met een bedrag van € 2.373 is overschreden.
• Het bestuur is in 2019 ook op het gebied van PR &
Communicatie intensief begeleid bij de verschillende
activiteiten in het jubileumjaar. Het begrote bedrag voor
externe deskundigheid is hieraan volledig besteed. Net als de
reserve die voor dit doel in voorgaande jaren was aangelegd.
Deze bedragen die hiervoor beschikbaar waren dekten niet het
totaal aan kosten. De rest van de kosten is ten laste van de
post jubileumviering gebracht.
Overige kosten
• Normaal gesproken worden hier kosten opgevoerd die niet
waren voorzien. Maar voor 2019 was hier een bedrag begroot
van € 9.830 voor de viering van het jubileum. Samen met een
bedrag van € 4.500, dat hiervoor in 2018 al opzij was gezet,
bleek dit budget echter toch niet groot genoeg om de
jubileumactiviteiten te kunnen organiseren zoals is gebeurd.
Daarom is het beschikbare bedrag met € 3.845 overschreden.

Opbrengsten
Aan opbrengsten is in 2019 € 54.153 binnengekomen, € 1.627 minder
dan begroot. Dit bedrag is geheel veroorzaakt door lagere contributie
opbrengsten dan begroot.
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Contributie
• Van de 1.700 leden, die op 1 januari geregistreerd stonden,
hebben 85 leden het lidmaatschap in de loop van 2019
beëindigd. Daar stond de aanwas van 37 nieuwe leden
tegenover, zodat HVS per 31 december nog 1.652 leden telde.
• Van deze leden hebben er 49 geen contributie betaald, deels
omdat ze pas laat in het jaar lid zijn geworden. Van de overige
1.603 leden betaalden er 1.492 € 9,00 en 111 € 10,00 (1.492 x
€ 9 + 111 x € 10 = € 14.538)
• De vertrokken leden hebben bij elkaar nog € 335 aan
contributie betaald.
• Het totale bedrag aan ontvangen contributie bedroeg daardoor
€ 14.873.
Bijdrage SallandWonen
• De bijdrage van SallandWonen bedroeg in 2019 zoals begroot
€ 39.280.
• Volgens de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst met
SallandWonen ontvangt HVS een financiële bijdrage op basis van
een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het werkplan en
de begroting voor 2019 was voor SallandWonen geen aanleiding
af te wijken van het bedrag dat HVS als bijdrage had begroot.
Rente / overige inkomsten
• In 2019 was er geen sprake van rente- of overige inkomsten.
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Saldo kosten/opbrengsten vorig jaar
• Toen op 31 december 2018 de balans over 2018 is opgemaakt, is
een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten die in
2019 nog met betrekking tot 2018 zouden voorkomen.
• De bedragen van € 2.076 nog te betalen en € 47 nog te ontvangen
is terug te vinden op de balans per 1 januari. Deze posten worden
verrekend met de in 2019 daadwerkelijk geboekte kosten en
opbrengsten met betrekking tot 2018. Het saldo van deze post
was daardoor € 0.

Resultaat
Het verschil tussen de totale opbrengsten van € 54.153,00 en de
totale kosten van € 62.737,08 zorgde in 2019 voor een negatief
resultaat van € 8.584,08.
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Balans per 31 december
Activa
Saldi: - Kas
- Rabo
- Spaarrekening
Waarborgsom
Kruisposten
Hard- en software
Nog te ontvangen 2018
Vooruit betaald 2019

1 januari 2019
25 Reserve
19.900
Reservering inventaris
Res. externe deskundigheid
146
Res. scholing
2.164 Res. 5e lustrum

Passiva
10.632

47 Nog te betalen 2018
Vooruit ontvangen 2019

2.076
19

22.282
Activa
Saldi: - Kas
- Rabo
- Spaarrekening
Waarborgsom
Kruisposten
Hard- en software
Nog te ontvangen 2019
Vooruit betaald 2020

31 december 2019
84 Reserve
4.824
Reservering inventaris
Res. externe deskundigheid
146
Res. scholing
1.551 Res. 5e lustrum
104 Nog te betalen 2019
Vooruit ontvangen 2020
6.709

Totaal opbrengsten 2019
Totaal kosten 2019
Resultaat 2019
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3.056
2.000
4.500

22.282
Passiva
2.047
865
3.797
6.709

54.153 Algemene reserve per 1 januari
62.737 Resultaat 2019

10.632
8.584-

8.584- Alg. reserve per 31 december

2.047

Toelichting op de balans

Activa
Saldi
• Het totale saldo van de kas en bankrekeningen bedroeg op 1
januari € 19.925,06. Het saldo van de totale debet- en
creditboekingen van -/- € 15.017,37 zorgden ervoor dat de som
van de saldi op 31 december € 4.907,69 bedroeg.
Waarborgsom
• Dit betreft de waarborg voor het in gebruik hebben van een
antwoordnummer. In deze waarborgsom is in 2019 geen
verandering gekomen.
Kruisposten
• Geen bijzonderheden.
Hard- en software
• Hier is de waarde van de in 2017 gekochte pc voor het kantoor
van HVS opgenomen en die van de in 2018 aangeschafte laptop
en scanner, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen over een
periode van vijf jaar (boekwaarde per 1 januari van € 2.164,06 -/afschrijvingen 2019 van € 612,82 = boekwaarde per 31 december
van € 1.551,24).
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Nog te ontvangen
• Op 31 december had HVS nog een bedrag van € 104 tegoed. Dit
ging om € 60 aan contributie en € 44 voor bestelde vogelhuisjes.

Passiva
Reserve
• De algemene reserve van HVS is door het negatieve resultaat over
2019 afgenomen van € 10.631,56 tot € 2.047,44.
Reservering inventaris
• Het bestuur van HVS heeft in 2019 besloten aan deze reservering
geen bedragen toe te voegen, waardoor deze leeg bleef.
Reservering externe deskundigheid
• Het bestuur heeft het saldo van het voor 2019 begrote bedrag
voor externe deskundigheid van € 2.500 en de bestaande reserve
van € 3.056 in het jubileumjaar volledig ingezet voor de
begeleiding door Guts Communicatie bij de jubileumactiviteiten.
Scholingsreserve
• Voor scholing heeft SallandWonen in het verleden een apart
budget beschikbaar gesteld. Het saldo daarvan bedroeg op 1
januari nog € 2.000,25. In 2019 is voor € 1.135,00 gebruik
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gemaakt van dit budget, waardoor het saldo op 31 december nog
€ 865,25 bedroeg.
Reservering 5e lustrum
• Voor de viering van het 25-jarig bestaan van HVS in 2019 heeft
het bestuur in 2018 al een bedrag van € 4.500 apart gezet. Dit
bedrag is in 2019 volledig benut.
Nog te betalen
• Het nog te betalen bedrag van € 3.796,54 bestaat uit een factuur
van de adviseur van HVS over december, een factuur van
Landstede voor de catering door studenten tijdens de feestavond,
een factuur van Guts Communicatie, een factuur voor het maken
van vogelhuisjes door cliënten van de Parabool en nog wat
kleinere facturen.

Jaarverslag 2019 / 43

Jaarverslag 2019 / 44

Bijlage: het HVS-jaar in twaalf maanden
Een overzicht van onze activiteiten over het jaar 2019 en dus een
inkijkje in de werkzaamheden die door HVS zijn opgepakt.
Januari
Do. 3
Di. 8
Wo. 9
Ma. 14
Di. 15
Do. 17
Di. 22
Ma. 28
Di. 29

februari
Wo. 6
Wo. 13
Di. 26
Do. 28
Maart
Ma. 4

Nieuwjaarsreceptie gemeente Raalte in het Hoftheater
Nieuwjaarsreceptie gemeente Olst-Wijhe, Dorpshuis
van de Overkempe in Olst
Bestuursvergadering HVS vergaderzaal 10 SW
Raadscessie Olst-Wijhe
Gesprek met communicatiedeskundige Barbara van
Guts
Overleg SallandWonen
Gesprek met bestuurslid Joop Winterink
Gesprek met communicatiedeskundige René te Wierik
Gesprek met communicatiedeskundige Barabara van
Guts

Gesprek met bestuurslid Mariet Bouwmeester
Bestuursvergadering HVS
2e Gesprek met communicatiedeskundige René te
Wierik
Overleg met Rekenkamer van de gemeente Olst-Wijhe

Gesprek over opstarten gesprekken prestatieafspraken
/ rol HVS
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Ma. 11
Wo. 13
Vrij. 15
Ma. 18
Do. 21

April
Di. 2
Do. 4
Vrij. 5
Di. 9
Wo. 10
Do. 11
Wo. 17
Di. 23
Wo. 24
Di. 30
Mei
Wo. 1
Ma. 6
Di. 7

Overleg met Barbara van Guts over de Jubileumviering
Bestuursvergadering HVS
Cursus Woonbond Zwolle (Ina en Joop)
Gesprek over postverwerking HVS
Gesprek over begroting HVS 2019 met SallandWonen
en Raadsvergadering Raalte

Cursus bij Atrivé in het Huis van Portaal in Utrecht
(Hans)
Etentje bestuur HVS bij Zwakenberg
Bespreken Themadag met SallandWonen
Kennismakingsgesprek met Ingrid van Rossum
Gesprek met Rudy Poetsma/ Overkempe Olst
Bestuursvergadering HVS
Overleg SallandWonen
Overleg Sociaal Domein in Prestatieafspraken 2020/
Gemeentehuis Raalte
Gesprek Parabool, Dorpstraat 51A Heeten
Extra Bestuursvergadering HVS, Voorstellen Barbara
Gesprek met Carolien uit Twello (Jubileum)

Gesprek met Paul Wittenhorst, Voorzitter
Stoppelhaene (Jubileum)
Gesprek Barbara/ Gutz / Gesprek over Jubileumviering
Vervolgoverleg Prestatieafspraken
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Ma. 13
Di. 14
Vrij. 17
Wo. 22

Juni
Di. 4
Wo. 5
Do. 6
Vrij. 7
Za. 8
Di. 11
Vrij. 14
Ma. 17
Wo. 19
Za. 22
Di. 25
Wo. 26

Za. 29

Gesprek Barbara/ Jubileumviering
Bestuursvergadering HVS
Kascontrole HVS/ Ina en Joop naar cursus Woonbond
in Zwolle
Gesprek met Maarten Augustein van Landstede/
Gesprek met Edo Draaijer in Deventer

Fuifnummers stickeren
Fuifnummers rondbrengen in Heeten
Fuifnummers rondbrengen in Heino
Koffietoer Olst, Aletta Jacobsplein 1a
Fuifnummer rondbrengen Broekland
Fuifnummer rondbrengen Lierderholthuis en bij
bezorgers in Raalte
Koffietoer Wijhe, Langstraat
Themadag SallandWonen
Gesprek Barbara, Bestuursvergadering HVS en gesprek
Parabool Heeten
Koffietoer Heino, 14 Aprilplein
Beits voor vogelhuisjes afgeleverd bij Parabool in
Heeten
Vergadering prestatieafspraken in gemeentehuis Wijhe
Algemene Ledenvergadering HVS in infocentrum IJssel
Den Nul met na de pauze een rondleiding
Koffietoer Luttenberg, Gemeenschapscentrum
Elckerlyc, Butzelaarstraat 22
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Juli
Do. 4
Za. 6
Ma. 8

Di. 16
Di. 30

Augustus
Di. 6
Wo. 28
September
Ma. 2
Ma. 9
Di. 10
Vrij. 13
Ma. 16
Di. 17
Di. 24
Wo. 25

Leggen eerste steen Buiten Gewoon Thuiswoningen op
bouwplaats aan de Gieterijstraat in Heeten
Koffietoer Heeten, Dorpsplein nabij Kulturhus
Raadsvergadering gemeente Olst-Wijhe, rapport RIGO/
Rekenkamercommisie
Wegbrengen attentie voor kascontrolecommissie,
Wijhe en Broekland
Gesprek met Herman Albers van Höllenboer /
Jublieum

Gesprek met Jos Broeks van Salland Reclame over
verfraaien kist voor tekeningen
Gesprek Ina, Tom en Hans

Gemeente Olst-Wijhe, Woonbeleid in Olst-Wijhe
Gesprek Barbara
Bestuursvergadering HVS
Exclusief concert voor leden van het eerste uur in
Zwakenberg, Koor Eigen Wiese
Gesprek met Ineke Witteman
Gesprek bij Landstede/Jubileum
Vergadering Prestatieafspraken, gemeentehuis Raalte
Gesprek wijkcoördinator Kamal en Barbara
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Do. 26
Oktober
Di. 1
Di. 8
Do. 10
Vrij. 11
Wo. 16
Do. 24
Vrij. 25
Za. 26
Di. 29
November
Vrij. 1
Za. 2
Di. 12
Wo. 13
Vrij. 15
Wo. 20
Do. 21

Gesprek Notaris Oors / Jubileum

Netwerkbijeenkomst transformatie sociaal domein,
gemeente Olst-Wijhe
Bestuursvergadering HVS en in de n.m. Rondgang bij
flat Weijdenblick
Bestuurlijk overleg SallandWonen
Gesprek Hoftheater/ Jubileum en in n.m. 100 jarig
bestaan SallandWonen
Visitatiegesprek Ecorys
Fuifnummer 2 wegbrengen naar bezorgers
Fuifnummer 2 wegbrengen naar Heino
Fuifnummer 2 wegbrengen naar Broekland
Koffietoer Raalte Noord bij Jumbo

Sleutel op halen Elektriciteitskast bij Neuf,
gemeentewerf
Koffietoer Centrum Raalte, Markt
Bestuursvergadering HVS
Voorlichtingsavond Westdorp 2/ SallandWonen,
Zwakenberg
Zuil hal geleegd i.v.m. kleurplaten/ Hal SallandWonen
Gesprek Barbara/ Jubileum en Algemene
Ledenvergadering HVS, Domineeskamp 1 Raalte
Gesprek Hoftheater/ Jubileum
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Ma. 25

Di. 26
Do. 28

December
Wo. 4
Do. 5
Di. 10
Wo. 11
Di. 17
Wo. 18
Za. 21
Di. 24

Jurering kleurplaten, Bestuurlijk overleg SallandWonen
en aansluitend gesprek met Huurderscommissarissen.
‘s avonds Raadsessie gemeente Olst-Wijhe
Gesprek met bewoner Stevenskamp in Heeten
Inloopmiddag oude Gymzaal, De Haarstraat 14 Heino
/Uitleg Bouwactiviteiten Buiten Gewoon
Thuiswoningen

Gesprek Notaris Oors, Vogelhuisjes ophalen in Heeten
en feestavond Jubileum HVS in Hoftheater
Gesprek met Ellen van SallandWonen over Labeling
Bestuursvergadering HVS
Ondertekening Prestatieafspraken bij SallandWonen
Gesprek over Printerstoring SW en gesprek met Ineke
Witteman over gewonnen prijs bij loting
Officiële handeling 4 Buiten Gewoon Thuiswoningen in
Heeten
Opening De Werfhorst, Botermarktstraat 1 Raalte, met
aansluitend Open Huis
Prijsuitreiking Kleurwedstrijd en loting goede inzenders
puzzel/ Jubileum

Jaarverslag 2019 / 50

