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Opnieuw geen Algemene Ledenvergadering 

Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen, die het kabinet op vrijdag 12 november heeft afgekondigd, 

heeft het bestuur van Huurdersvereniging Salland opnieuw moeten besluiten geen algemene leden-

vergadering te organiseren. Hoewel het organiseren van bijeenkomsten strikt genomen niet is verboden, 

wil het bestuur de risico’s op besmettingen zoveel als mogelijk vermijden. 

Wel schriftelijke ledenraadpleging 

Toch is er een aantal zaken waarover wij uw oordeel willen vragen. 

Net als eerder tijdens de coronacrisis doen we dit via een 

schriftelijke ledenraadpleging.  

 

Antwoordkaart 

Onderaan pagina 3/4 van deze nieuwsbrief vindt u een 

antwoordkaart waarmee u ons kunt laten weten of u met onze 

voorstellen (zie inzet hiernaast) kunt instemmen.  

Wij vragen u de ingevulde kaart vóór 20 december aan ons 

terug te sturen. Een postzegel plakken is niet nodig. 

Meer informatie op de achterpagina 

Woord van de voorzitter 

Wat leven wij in een bijzondere tijd! Op alle terreinen is er zoveel mogelijk, terwijl er 

tegelijkertijd grote uitdagingen zijn. Wij kunnen communiceren met mensen over de hele 

wereld, terwijl wij voorzichtig moeten zijn in het contact en de ontmoeting met elkaar. 

En juist dit laatste is nu belangrijker dan ooit! Voor Huurdersvereniging Salland is het 

contact tussen u als leden en ons als bestuur een belangrijke basis om invloed uit te 

kunnen oefenen. Het bestuur heeft u nodig!  

Helaas is een ontmoeting tijdens een ledenvergadering opnieuw niet mogelijk. Toch nodig ik u uit om ons 

werkplan voor 2022 te lezen en uw mening over de speerpunten die erin staan met ons te delen. Doe dat 

door de antwoordkaart in deze nieuwsbrief in te vullen en op te sturen. Als u wilt, kunt u uw inhoudelijke 

reactie op een A4-tje daarbij voegen, of deze sturen naar info@huurdersverenigingsalland.nl. Het bestuur 

van uw Huurdersvereniging Salland hoopt op een hoge respons! 

Ina Duursema 

 

 

ADRESETIKET 

Onderwerpen ledenraadpleging 

1. Werkplan 2022* 

2. Begroting 2022* 

3. Rooster van aftreden    

4. Voorstel contributieverhoging . 

* Ter inzage op kantoor van HVS en te 

downloaden op huurdersverenigingsalland.nl 
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Speerpunten 2022  

 
Het bestuur van Huurdersvereniging Salland heeft voor 2022 in 

het werkplan een aantal speerpunten beschreven. Met de 

speerpunten geven we aan welke activiteiten het komende jaar 

prioriteit hebben. Deze speerpunten zijn grotendeels gelijk aan 

die voor 2021. Als gevolg van de coronacrisis hebben we 

afgelopen jaar niet al onze voornemens kunnen oppakken.  

 

Speerpunt 1  Beschikbaarheid betaalbare huurwoningen 
 

• Het tekort aan betaalbare huurwoningen is een landelijk probleem. Dit speelt ook in onze 

regio. We oefenen bij beide gemeenten druk uit om te zorgen dat er voldoende 

bouwlocaties beschikbaar komen om nieuwbouw mogelijk te maken. 
• We denken met SallandWonen en beide gemeenten mee over mogelijkheden om de druk 

op het woningaanbod te verminderen en de doorstroming op gang te brengen. 
 
Speerpunt 2      Contact met achterban 
 
• We gaan in 2022 de achterban opzoeken. Hiervoor worden huurders (en 

woningzoekenden) in specifieke buurten, wijken en dorpen uitgenodigd voor een kop 

koffie in de buurt. Het bestuur wil dan graag van de huurders horen wat er in de buurt 

speelt, welke vragen er leven en wat HVS voor ze kan doen. 

• We gaan in 2022 aanvullende methoden zoeken om onze achterban beter te betrekken 

bij onze standpuntbepaling. 

• We hebben specifieke aandacht voor huurders in de particuliere sector. 

• We gaan in 2022 met jonge huurders contact zoeken om te praten over het wonen, hun 

woonwensen en hun ervaringen met het huren van een woning en de leefomgeving. 
 

Speerpunt 3  Beheersing van de woonlasten 
 
• We blijven ons inzetten voor duidelijke en toegankelijke  informatie over financiële 

regelingen voor huurders die minder makkelijk rond kunnen komen. 

• We vragen SallandWonen om bij de informatie over huren steeds te vermelden welke 

regelingen beschikbaar zijn als huurders aanpassingen in de woning nodig hebben. 

• We gaan met lokale politieke partijen in gesprek. Onder meer over het belang van de 

afschaffing van de verhuurdersheffing. 

 

2022  Werkplan 
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Speerpunt 4      Leefbaarheid en veiligheid 
 
• We zetten het komend jaar met de gemeenten en SallandWonen onze inspanningen voort 

voor het bevorderen van de leefomgeving in een wijk in Raalte en een wijk in Olst-Wijhe. 

Aan huurders wordt gevraagd of zij met aandachtspunten willen komen voor hun wijk. 

 

Speerpunt 5      Organisatie 
 

• We willen ons bestuur graag uitbreiden met een bestuurslid PR & Communicatie, een 

bestuurslid belangenbehartiging én een bestuurslid die speciaal belast kan worden met de 

behartiging van de belangen van particuliere huurders. 

• We werken continu aan het in stand houden en, waar mogelijk, uitbreiden van onze pool 

van vrijwilligers. 

 

Begroting 2022  
 

We hebben voor 2022 een begroting opgesteld ter grootte van € 57.040. Deze kosten worden 

gedekt uit de begrote contributieopbrengst van € 15.100 en we vragen van SallandWonen een 

bijdrage van € 41.940 om de begroting sluitend te krijgen. 

 

 
 

Antwoordkaart ledenraadpleging  LET OP: Inzenden vóór 20 december 

 
Op www.huurdersverenigingsalland.nl/bestanden-en-downloads 
vindt u de stukken waarover uw oordeel wordt gevraagd.  

Hieronder kunt u aangeven of u instemt met vaststelling van de  
volgende onderwerpen: 

 Ja Nee 

• Werkplan 2022 0 0 

• Begroting 2022 0 0 

• Herbenoeming Hans Baelemans 0 0 

• Contributieverhoging met € 1,00 per jaar 0 0 

 

Om te kunnen beoordelen of u stemgerechtigd 
bent hebben we uw naam en adres nodig: 

 

Naam: ………………………………………………………………………… 

Straat: ………………………………………………… Huisnr….……. 

Postcode: ………….. Plaats ………………………………………. 

 

 

Handtekening …………………………………………………………… 

Vragen?  

Heeft u vragen over het werkplan of de begroting? Stel ze via 
info@huurdersverenigingsalland.nl of 0572 – 357 256.  

Voor het volledige werkplan en begroting zie onze website 
www.huurdersverenigingsalland.nl/bestanden-en-downloads.  

Desgewenst zijn er enkele exemplaren ter inzage. Neem hiervoor contact 
met ons op. 
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Afscheid Ingrid van Rossum 

Onlangs heeft het bestuur afscheid geno-
men van bestuurslid Ingrid van Rossum.  

Ingrid heeft zich de afgelopen paar jaar 
volop ingezet voor HVS maar kan dit 
helaas niet meer combineren met haar 
andere bezigheden. Het bestuur bedankt 
Ingrid voor haar inspanningen en wenst 
haar het beste voor de toekomst. 

Bestuur heeft versterking nodig 

Door het vertrek van Ingrid ontstaat er bij 
het bestuur extra behoefte aan nieuwe leden. Op 
huurdersverenigingsalland.nl/vacatures vindt u meer informatie 
over onze vacatures. 

Ledenraadpleging: de onderwerpen (vervolg voorpagina) 

Werkplan en begroting 2022 

We graag van u weten hoe u over onze plannen voor 2022 denkt. Op 
de binnenpagina’s van deze nieuwsbrief vindt u een weergave van onze 
speerpunten voor het nieuwe jaar. Het gehele werkplan, met de 
bijbehorende begroting, kunt u inzien op ons kantoor of downloaden 
op onze website.  

Herbenoeming Hans Baelemans 

Onze secretaris, Hans Baelemans, is volgens het rooster van aftreden 
aftredend en herkiesbaar. Hans heeft aangegeven graag beschikbaar 
te zijn voor een nieuwe periode van drie jaar. Wij vragen u in te stemmen met zijn herbenoeming. 

Voorstel contributieverhoging  

De contributie bedraagt sinds 2017 € 10,00. Leden die een machtiging hebben verstrekt voor automatische 
incasso en leden die voor 1 april zelf hun jaarlijkse contributie voldoen betalen € 9,00. Net als iedereen 
heeft ook HVS te maken met stijgende prijzen. Om het bedrag voor de inflatie over de jaren vanaf 2017 te 
corrigeren, stelt het bestuur aan u voor de contributie met ingang van 2022 op € 11 vast te stellen. Bij 
machtiging of betaling voor 1 april betaalt u dan € 10. 

.  

 
 

 

 

  

  

  

 Huurdersvereniging Salland 

 Antwoordnummer 1018 

 8100 VB Raalte 

Postzegel 

niet 

nodig 

Colofon 

Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte 
0572 – 357 256 

info@huurdersverenigingsalland.nl 
www.huurdersverenigingsalland.nl 

KVK: 40651039 
IBAN: NL76 RABO 0304 8683 29 

 
Lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt voor 
minimaal één kalenderjaar 
aangegaan. Opzeggingen dienen 
vóór 1 december schriftelijk te 
worden doorgegeven. 

Contributie 

De contributie bedraagt € 10,00 
per jaar. Bij machtiging of betaling 
vóór 1 april € 9,00. Het bestuur 
stelt voor deze bedragen met 
ingang van 2022 met € 1,00 te 
verhogen. 

 

 

 


