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Voorwoord
Het jaar 2021 heeft zich getoond met
verschillende gezichten. De Coronapandemie bleef
aanwezig waardoor het contact met u als leden
niet live mogelijk was. Het kantoor was voor een
groot deel van het jaar gesloten. De
ledenvergaderingen konden niet doorgaan.
Daarvoor in de plaats is in 2021 noodgedwongen
de ledenraadpleging via de nieuwsbrief en antwoordkaarten
gekomen. En daar heeft u aktief op gereageerd! Het was fijn om te
merken dat meer leden dan voorheen de moeite hebben genomen
om hun stem te laten horen!
En gelukkig wist u ons ook te bereiken als er klachtbemiddeling
nodig was. In samenwerking met onze adviseur zijn er gesprekken
met u en met verhuurders gevoerd. Soms was er aanhoudende actie
nodig om het huurdersrecht ook te krijgen. Daarvoor hebben wij ook
de deskundigheid van onze adviseur nodig. Met SallandWonen
kunnen klachten snel worden besproken, er is altijd ruimte voor
overleg.
Gaandeweg dit jaar werd de krapte op de woningmarkt steeds
nijpender en in het najaar was er de Wooncrisis. In het hele land
gingen woningzoekenden de straat op. Jonge mensen
demonstreerden omdat zij geen kamers konden vinden als student
of geen huis als ze in een andere woonplaats een baan kregen.
Oudere mensen demonstreerden omdat zij kleiner wilden wonen
vanwege een afnemende gezondheid of omdat ze bij wilden dragen
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aan de doorstroming. Er waren ook ouderen die zelf, toen ze jong
waren, hadden gedemonstreerd en dit nu deden voor hun kinderen,
die gedwongen bij hen moeten blijven wonen en zo onvoldoende een
eigen leven op kunnen bouwen.
Ook in onze gemeenten baart de wooncrisis zorgen. In 2021 heeft
het bestuur van HVS hierover extra gesprekken gevoerd met de
gemeenten en de politieke partijen. We hebben ingesproken bij
raadsvergaderingen. En een aantal keren persberichten over deze
zorgwekkende situatie uit laten gaan.
Leefbaarheid en Betaalbaarheid zijn thema’s die ieder jaar op de
agenda staan. Het bestuur vraagt daar steeds opnieuw de aandacht
voor. Het is fijn om te merken dat de gemeenten en SallandWonen
en de huurdersverenigingen hierin samenwerken.
In het jaarverslag kunt u lezen hoe alle contacten met SallandWonen
en de gemeenten meestal online plaatsvonden. Doordat de
deelnemers elkaar goed kenden, lukte het ook om vanuit het eigen
gebouw of huis door te werken met het uitwisselen van informatie
en standpunten. Dit jaar zijn er pittige gesprekken gevoerd. Gelukkig
zijn de prestatieafspraken toch weer gemaakt en ondertekend.
Naast de gemeentelijke gesprekspartners heeft het bestuur in 2021
ook deel genomen aan overleggen met de vertegenwoordigers van
andere huurdersorganisaties in onze regio. Bijvoorbeeld rondom de
Woonruimteverdeling en voor het benoemen van leden van de
KlachtenAdviescommissie in de regio Zwolle.
In de Raad van Commissarissen van SallandWonen hebben twee
mensen afscheid genomen. HVS heeft deelgenomen aan de
Jaarverslag 2021 / 4

sollicitatiegesprekken voor een commissaris die door de
gezamenlijke huurdersverenigingen wordt voorgedragen. En is ook
uitgenodigd om deel te nemen aan de sollicitatiegesprekken voor de
commissaris Vastgoed. Het bestuur is de Raad van Commissarissen
en de directie van SallandWonen daarvoor zeer erkentelijk.
Alles overziend is er veel gebeurd. Ook in de bezetting van het
bestuur. Wij hebben afscheid moeten nemen van Ingrid, het nieuwste
bestuurslid. Dat is erg jammer! We hoopten dat de dubbelfunctie van
Hans Baelemans, als voorzitter en secretaris, zou kunnen worden
ontvlochten. Dat is gelukt doordat Ina Duursema, als bestuurslid met
de taak belangenbehartiging, bereid was het voorzitterschap over te
nemen. Het bestuur heeft een te kleine bezetting met drie personen.
Het bestuur wil in 2022 hierover met de leden in gesprek gaan..
Raalte, juni 2022
Ina Duursema, voorzitter
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Contact met achterban en ledenwerving

Individuele huurders
Individuele huurders kunnen bij ons terecht voor antwoorden op hun
vragen. We geven advies over diverse onderwerpen op het gebied
van huren, wonen en de woonomgeving. Dit doen we niet alleen voor
huurders in de sociale en particuliere sector in ons werkgebied maar
ook voor woningzoekenden.
Daarnaast kunnen huurders bij ons terecht voor bemiddeling bij
geschillen met hun verhuurder. Naast het beantwoorden van vragen
hebben we in 2021 zevenentwintig van dergelijke klachten
behandeld (zie tabel). In acht gevallen heeft HVS voor een positieve
afhandeling (v) van de klacht kunnen zorgen. Acht klachten hebben
een neutrale uitkomst (o) gekregen, vaak omdat de klager niet meer
reageert en daardoor de afloop onbekend is. In vier gevallen heeft
de klager zich moeten neerleggen bij een voor hem of haar negatief
resultaat (x). Tot slot liepen zeven klachten door in 2022 (d).
Tabel: Overzicht behandelde klachten 2021
Onderwerp
\
Verhuurder
SallandWonen
- Onderhoudstoestand
vvvvv ooo x
ddd
- Huurprijs / servicekosten
o
x
- Overlast
oo
d
- Overige onderwerpen
vv
oo
xx
d

Particulier
v
d
d

Ons kantoor is te bezoeken op woensdag- en vrijdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur. Er is dan iemand aanwezig aan de
Domineeskamp 1 in Raalte.
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Door de coronacrisis van de afgelopen twee jaar zijn
wij niet in staat geweest onze beachflag te plaatsen in
het groenperk voor onze ramen. Dat willen we in het
nieuwe jaar wel gaan doen. Wij staan u als huurders,
toekomstige huurders, woningzoekenden en bezoekers graag te woord.
Verder bestaat de mogelijkheid telefonisch een
afspraak te maken voor een ander moment. Dit kan
eventueel bij de huurder thuis als dat beter uitkomt of
als er iets moet worden bekeken.
Voor het sturen van post is ons adres: Domineeskamp 1, 8102 CC
RAALTE, per telefoon zijn wij bereikbaar op 0572 – 357 256 en per
E-mail op info@huurdersverenigingsalland.nl. Maar ook kunt u met
ons in contact komen via Facebook en onze website.

Ledenwerving en -behoud
Eind 2021 telde HVS 1.498 leden. Gedurende het jaar is het
lidmaatschap van 110 leden beëindigd. De reden van de beëindiging
is in 24 gevallen een overlijden. Verder waren het niet betalen van
de contributie (21) en een verhuizing buiten ons werkgebied (10),
naar een verpleeghuis (15) of een koopwoning (7) nog veel
voorkomende redenen voor het beëindigen van het lidmaatschap.
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Nieuwe huurders krijgen de HVS folder
thuisgestuurd

ter

huurdersvereniging.

introductie
Normaal

van

de

gesproken

bezoekt een vrijwilliger na enkele weken deze
nieuwe huurders om het lidmaatschap aan te
bevelen. Door corona kon dat laatste de
afgelopen twee jaar helaas niet. Het aantal
nieuwe leden bleef daardoor beperkt tot 44.
Gelukkig kan dit in de loop van 2022 weer worden opgepakt.
Net zo belangrijk als het werven van nieuwe leden is het behoud van
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 doorkrijgen, maar dat is, ook door de aanscherping
van de privacywetgeving, beslist niet het geval.

Contributie
Doordat ook HVS te maken heeft met stijgende prijzen heeft het
bestuur de leden voorgesteld de contributie te verhogen met € 1,00.
Sinds 2017 was de contributie onveranderd. Het voorstel van het
bestuur kreeg de instemming van het grote merendeel (>90%) van
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de leden. In 2022 bedraagt de contributie daarom € 11,00. 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
€ 10,00.

Nieuwsbrief
Enkele keren per jaar verstuurt HVS nieuwsbrieven. Tweemaal per
jaar gebeurt dit met een papieren versie die dan tevens dient als
uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering in het voor- en
najaar. Vanwege corona zijn
deze nieuwsbrieven ook in
2021 via PostNl verstuurd
omdat bezorgen door onze
vrijwilligers geen optie was.
De digitale versie van de
nieuwsbrief is daarnaast in
2021 twee keer uitgekomen
en stelt ons in staat relevant
nieuws op huurdersgebied
snel

bij

onze

leden

te

krijgen. Ruim 700 van onze
leden konden we in 2021 op
deze manier bereiken.
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Ledenvergadering
Helaas konden ook In 2021 geen ledenvergaderingen plaatsvinden,
vanwege de aanwezigheid van Covid-19. Het bestuur heeft daarom
opnieuw gekozen voor schriftelijke ledenraadplegingen via een
nieuwsbrief die naar alle leden is gestuurd. In het voorjaar zijn op
deze manier het jaarverslag en de jaarrekening 2020 aan de leden
voorgelegd. Ook konden de leden stemmen over de voordracht van
Ina Duursema als voorzitter van HVS. De stukken konden vanaf de
website worden gedownload.
Middels een bon kon men kenbaar maken of men instemde met de
vaststelling van genoemde stukken en de benoeming van een nieuwe
voorzitter. Van deze mogelijkheid hebben vijftig leden gebruik
gemaakt, die unaniem instemmend hebben gereageerd.
Op dezelfde manier zijn in
het najaar het werkplan en
de begroting voor 2022 en
de

herverkiezing

van

secretaris Hans Baelemans
aan de leden voorgelegd.
Ook heeft het bestuur de

Resultaat ledenraadpleging december
2021
Werkplan 2022

Begroting 2022
Herverk. Hans Baelemans
Contributieverhoging
0%

ja

20%

nee

40%

60%

80%

100%

blanco

leden een contributieverhoging van € 1,00 voorgesteld. Maar liefst
324 leden hebben de bon uit de nieuwsbrief ingevuld en opgestuurd.
Een ongelofelijk mooie en grote respons. Met alle voorstellen van
het bestuur werd door meer dan 90% van de leden ingestemd.
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Contact met verhuurders

Inleiding
Al meer dan 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.

Contact met SallandWonen
Het jaar 2021 kende tal van contactmomenten met SallandWonen.
Zo is er viermaal overleg geweest met de directeur-bestuurder.
Daarbij stonden onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
• werkplan en begroting 2021 HVS,
• samenwerking SallandWonen – HVS,
• versterken bestuur HVS,
• diverse adviesaanvragen, waaronder (inkomensafhankelijke)
huurverhoging,
• onderzoek naar aansluiting bij de woningzoeker Zwolle
(regionale woonruimteverdeling) en
• nieuwbouw en verkoopportefeuille.
Verder hebben leden van het bestuur deelgenomen aan de selectiecommissies voor twee leden van de Raad van Commissarissen van
SallandWonen en een lid van de KlachtenAdviesCommissie, regio
Zwolle. Ook is het bestuur een paar keer in gesprek geweest met de
Raad van Commissarissen.
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SallandWonen heeft ons in 2021 zevenmaal gevraagd advies te geven
over onderwerpen die verband hielden met beleidswijzigingen van
SallandWonen. De onderwerpen waren:
• Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2021
o Het oorspronkelijke voorstel bevatte een gemiddelde huurverhoging ter
hoogte van de inflatie van 1,4% en geen inkomensafhankelijke
huurverhoging.
o Later heeft het kabinet besloten de huren van sociale huurwoningen per
1 juli te bevriezen en worden de huren verlaagd voor huurders met een
laag inkomen en een hogere huur.
o SallandWonen neemt dit over en verhoogt ook de huren van de duurdere
huurwoningen niet.
Advies HVS
o Verheugd over huurbevriezing, zoals eerder ook door HVS bepleit.
o Wijs huurders op mogelijkheden van hulp als er betalingsproblemen
ontstaan en het recht op huurverlaging bij een laag inkomen en een
hogere huur.
Reactie SallandWonen
o Huurders krijgen een brief met de door HVS gevraagde informatie.
• Adviesaanvraag Algemene Huurvoorwaarden
o De Algemene Huurvoorwaarden uit 2012 vragen om een update om ze
in lijn te brengen met gewijzigde wet- en regelgeving.
o Daarbij wordt met name ook aandacht besteed aan de leesbaarheid voor
laaggeletterden.
Advies HVS
o Waardering voor de inzet om de tekst zo begrijpelijk mogelijk te maken.
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o Toch is ook de nieuwe tekst nog af en toe ingewikkeld, nodig om het
juridisch te laten kloppen.
o Optie: werk met een goed leesbare versie, met als bijlage de juridisch
kloppende versie.
Reactie SallandWonen
o In 2022 volgt een verdere vereenvoudiging van de tekst. Daardoor is een
aparte toelichting niet meer nodig.
• Adviesaanvraag maatregelen bij weigeren woning
o SallandWonen wordt steeds vaker (in 43% van de gevallen)
geconfronteerd met woningzoekenden die een woning krijgen
aangeboden en dan niet reageren.
o Voorstel dat deze woningzoekenden dan drie maanden niet op het
aanbod kunnen reageren.
Advies HVS
o Ook HVS vindt 43% weigeringen veel te hoog en kan zich vinden in de
maatregel.
o Zorg dat woningzoekenden voldoende gewaarschuwd worden voor deze
maatregel, bv. via pop-up op website.
Reactie SallandWonen
o Maatregel van drie maanden uitsluiting wordt ingevoerd.
o Pop-up idee wordt onderzocht, maar woningzoekenden worden
ruimschoots gewaarschuwd, ook op de website.
• Adviesaanvraag aanvullende eis loting
o Lokale starter of spoedzoeker valt steeds vaker buiten de boot.
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o Daarom wil SallandWonen alleen woningzoekenden die minimaal een
jaar staan ingeschreven bij de gemeente Olst-Wijhe of Raalte laten
meeloten.
Advies HVS
o Voorstel is een goed idee.
o Biedt ook mogelijkheden van loting aan terugkeerder die bv. voor
studie nu elders woont.
o Geef ook woningzoekenden van elders met werk in Olst-Wijhe of
Raalte deze mogelijkheid.
Reactie SallandWonen
o Mogelijkheid loting wordt uitgebreid voor terugkeerders.
o Niet voor woningzoekenden met een economische binding. Dit komt
weinig voor.
• Adviesaanvraag verkenning aansluiting De Woningzoeker Zwolle
o Eigen woonruimteverdeelsysteem voor alleen SallandWonen is niet
houdbaar.
o Biedt woningzoekenden meer keuzevrijheid en lagere inschrijfkosten.
Advies HVS
o In principe onderschrijven wij de voordelen voor woningzoekenden.
o Op dit moment van schaarste lijkt ons dit een minder goed idee
omdat de druk in bijvoorbeeld Zwolle nog hoger is dan hier en lokale
woningzoekenden dan meer concurrentie zullen krijgen.
o Tegen verkenning van de mogelijkheden geen bezwaar.
Reactie SallandWonen
o Er wordt verdergegaan met de verkenning,
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• Adviesaanvraag aanwijzen 11 woningen Raalte voor verkoop
o Woningen passen niet in de wensportefeuille.
o Worden aangeboden aan zittende huurders.
Advies HVS
o In principe is verkoop in tijden van schaarste geen goed idee.
o Maar verkoop aan zittende huurder is niet van invloed op de
beschikbaarheid.
o Begrip voor de verkoopoverwegingen m.b.t. deze woningen.
Reactie SallandWonen
o Door aanwijzen van deze woningen worden niet meer woningen
verkocht dan afgesproken.
• Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2022
o Gemiddeld een inflatievolgende jaarlijkse huurverhoging.
o Herinvoering inkomensafhankelijke huurverhoging.
Advies HVS
o Huurverhoging ter hoogte inflatie is akkoord, met voorbehoud voor
komende jaren als de inflatie sterk zou stijgen.
o HVS is nog altijd principieel tegen de inkomensafhankelijke
huurverhoging. Maar als deze er toch komt zijn de nieuwe hogere
inkomensgrenzen een verbetering.
o Bij afschaffing verhuurderheffing, huurders compenseren voor extra
hoge huurverhoging van de periode 2013 - 2016.
Reactie SallandWonen
o Huurverhoging wordt doorgevoerd zoals voorgesteld.
o Adviezen over huurverhoging bij afschaffing verhuurderheffing en bij
hoge inflatie worden betrokken bij huurverhoging van 2023 e.v.
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Contact met Gemeenten
Ook is er in 2021 geregeld contact geweest met vertegenwoordigers
van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Behalve het overleg met
SallandWonen en beide gemeenten over de prestatieafspraken, is er
ook gesproken over de leefbaarheid in de wijk Kortrick in Olst en de
Wilgensingel in Raalte.

Zorgen over vastlopen woningmarkt
Het

bestuur

heeft

in

september de gemeenteraad
en het College van B&W van
Olst-Wijhe

aangeschreven

met haar zorgen over de
beperkte

mogelijkheden

voor lokale woningzoekenden om aan een geschikte
woning te komen.
In een gesprek benadrukte
wethouder Blind dat er veel
gebeurt op het gebied van
nieuwbouw

en

dat

de

gemeente in de komende 10

De Stentor, 11 september 2021

jaar minstens 1.000 nieuwe woningen wil toevoegen.
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Prestatieafspraken
De gesprekken tussen SallandWonen, de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en de
huurdersorganisaties hadden in 2021 de
wooncrisis als het belangrijkste onderwerp.
In 2022 en volgende jaren wordt ingezet op
extra betaalbare woningen (in beide gemeente heeft SallandWonen
plannen voor 50 woningen) en meer doorstroming. Verder zijn er
afspraken

gemaakt

over

het

sociale

huur

bij

percentage

nieuwbouwprojecten en over het,
waar mogelijk, versnellen van het
bouwproces.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestond op 31 december uit de volgende leden:
• Ina Duursema

(Wijhe)

voorzitter

• Hans Baelemans

(Raalte)

secretaris

• Ria van der Wal

(Raalte)

penningmeester
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Vertrek
Ingrid van Rossum heeft in november besloten het bestuur te
verlaten. 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.

Nieuwe voorzitter
In het bestuur bestond behoefte aan een herschikking van de
functies.

Ina

Duursema

stelde

zich

beschikbaar

voor

het

voorzitterschap. De statuten schrijven voor dat de voorzitter door de
leden in functie wordt gekozen. Daarom is de voordracht van Ina aan
de leden voorgelegd. De schriftelijke ledenraadpleging leverde een
respons van vijftig ingevulde antwoordkaarten op. Zij stemden
unaniem in met de benoeming van Ina tot voorzitter. Zij nam per 1
augustus het voorzitterschap van aftredend voorzitter Hans
Baelemans over, die had aangegeven het een beetje rustiger aan te
willen doen en de rol van secretaris ambieerde.

Vrijwilligers
In 2021 is opnieuw geen gebruik gemaakt van de
bezorgers voor het rondbrengen van de gedrukte
nieuwsbrieven. Vanwege corona was dat niet
verantwoord. Inmiddels is gelukkig gebleken dat zij nog altijd bereid
blijken de nieuwsbrief bij onze leden te bezorgen.
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Vacatures
Het bestuur van Huurdersvereniging Salland wordt gevormd door een
steeds kleinere groep van enthousiaste mensen. Zij willen ook u
graag enthousiast krijgen voor hun werk. Op dit moment heeft HVS
o.a. vacatures voor een bestuurslid PR & Communicatie en een
bestuurslid particuliere huursector. HVS kent een passende
vrijwilligersvergoeding en tot het voeren van een gesprek zijn wij
altijd bereid. Maar u kunt bij belangstelling en voor meer informatie
kijken op huurderverenigingsalland.nl/vacatures/
Komt u ons team versterken?

Adviseur
Huurdersvereniging Salland beschikt over een vaste adviseur die
gemiddeld 12 uur per week voor ons werkzaam is. Als ZZP’er is hij
met ons een overeenkomst aangegaan die per halfjaar wordt
verlengd. Huurdersvereniging Salland mag zich in de overleggen met
SallandWonen en de gemeenten laten bijstaan door een adviseur en
dit is menig keer gebeurd. Voor ons als bestuur is de adviseur
onmisbaar en we zijn dan ook blij met de overeengekomen
samenwerking en willen die graag voortzetten.

Scholing
HVS biedt jaarlijks de mogelijkheid van scholing voor bestuurs- en
andere actieve leden. In 2021 is hiervan geen gebruik gemaakt.
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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. De kosten van huisvesting blijven jaarlijks
beperkt door een hele redelijke huurprijs en het medegebruik van
verschillende faciliteiten, zoals kopieer- en printmogelijkheden, de
pantry en vergaderruimten. Hier zijn we uiteraard verguld mee.

Speerpunten 2021
In ons werkplan voor 2021 hadden we ons
verschillende dingen voorgenomen. De belangrijkste voornemens zijn verwoord in drie
speerpunten:
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1. Beheersing van de woonlasten
In 2021 hebben we er bij SallandWonen op aangedrongen af te
zien van de jaarlijkse huurverhoging. Dit om te helpen voorkomen
dat huurders door de coronapandemie in financiële problemen
zouden komen. Geholpen door de regering is de huurverhoging er
niet gekomen. Verder dringen we er bij SallandWonen en beide
gemeenten voortdurend op aan informatie over financiële
regelingen voor de lage inkomens actief onder de aandacht te
brengen.
2. Leefbaarheid en veiligheid
Onze inzet voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk
Kortrick en Olst en Wilgensingel in Raalte is in 2021 voortgezet.
3. Contact met de achterban
We hadden ons voor 2021 van alles voorgenomen om meer in
contact te komen met onze achterban. We wilden in specifieke
buurten en wijken huurders uitnodigen voor een kopje koffie om
te kunnen horen wat er in de buurt speelt. Ook wilden we met
jonge huurders in gesprek over hun specifieke woonwensen en
ervaringen. En we wilden aanvullende methoden zoeken om onze
achterban bij onze standpuntbepaling te betrekken. Ook hierbij
gooide corona roet in het eten en hebben we veel van onze
plannen moeten uitstellen.
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Resultatenrekening
Resultatenrekening
KOSTEN

2022
begroot

a. Kantoorfaciliteiten
a1 Huur
a2 (Reservering) inventaris
a3 Telefoonkosten
a4 Kopieerkosten
a5 Verzendkosten
a6 Klein materiaal
a7 Afschrijving apparatuur
a8 Office 365

600
250
200
1.000
100
350
210

b. Algemene kosten
b1 Ledenbijeenkomsten
b2 Buurtbijeenkomsten
b3 Representatie
b4 Kosten betalingsverkeer
b5 Adverteren
b6 Ledenwerving

400
600
1.000
350
4.850

c. Excursie of groepsactiviteit
c1 Excursie
d. Vergoeding voor bestuursleden
d1 Vrijwilligersvergoeding
e. Relevante literatuur/abonnementen
e1 Documentatie
h. Communicatiemateriaal
h1 Nieuwsbrief
h2 Overig drukwerk
i. Webservices/digitale communicatie
i1
Webhosting e.d.

j1

j. Scholing
Scholingskosten

k. Onkosten
k1 Onkostenvergoeding
l. Noodzakelijke verzekeringen
l1 Interpolis ZekervanjeZaak
m. Ondersteuning en advisering
m1 Advisering
m2 (Reservering) externe deskundigheid
n. Overige kosten
n1 Onvoorzien
TOTAAL KOSTEN
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400

2021
realisatie

2021
begroot

2020
realisatie

600
163
113
752
93
613
202

600
250
250
500
100
650
120

600
174
75
3.072
101
613
156

1.358
335
332
1.069

400
600
1.000
500
1.050

619
356
172

-

250

-

6.000

4.700

7.200

5.550

520

343

350

284

1.600
250

629
44

500
120

600
198

400

437

410

657

-

-

850

-

1.000

768

1.000

514

360

348

350

342

31.600
5.000

30.825
7.924

30.750
8.000

30.423
5.457

57.040

3.626
55.275

55.800

9
49.973

Resultatenrekening
OPBRENGSTEN
w
x
y
z

Contributie
Corporatiebijdrage
Overige opbrengsten
Saldo kosten/opbrengsten voorgaande jaren

TOTAAL OPBRENGSTEN

Resultatenrekening
RESULTAAT
TOTAAL OPBRENGSTEN
TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT

2022
begroot

2021
realisatie

2021
begroot

2020
realisatie

15.100
41.940
-

13.808
41.750
-

14.050
41.750
-

14.542
41.300
-

57.040

55.558

55.800

55.842

2022
begroot
57.040
57.040
-

2021
realisatie
55.558
55.275
283

2021
begroot

2020
realisatie

55.800
55.800

55.842
49.973

-

5.869

Toelichting resultatenrekening
INLEIDING
Ook in 2021 hield corona ons nog in z’n greep. En opnieuw konden veel van onze
voorgenomen activiteiten door de coronabeperkingen niet doorgaan. De daarvoor begrote
kosten zijn daarom niet gerealiseerd. Daar tegenover stonden enkele onvoorziene uitgaven
die vooral te maken hadden met de informatievoorziening aan onze leden. HVS heeft het
jaar uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van € 283. Aan het einde van het
jaar was de algemene reserve daardoor toegenomen van € 7.916 tot € 8.199.
KOSTEN
Er is in 2021 € 55.275 uitgegeven, € 525 minder dan waarmee in de begroting rekening
was gehouden.
Kantoorfaciliteiten
•

•
•

GBR a1: De huur voor de kantoorruimte aan de Domineeskamp 1 in Raalte, inclusief
servicekosten en inrichting, bedraagt € 50 per maand. De huurkosten zijn met € 600
daardoor precies op het begrote bedrag uitgekomen.
GBR a3: De telefoonkosten vielen € 87 lager uit dan begroot.
GBR a4: Voor kopiëren en printen kan HVS gebruik maken van apparatuur van
SallandWonen. Hiervoor werd in 2021 € 113 in rekening gebracht, € 137 minder dan
begroot.
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•

•
•

•

GBR a5: De verzendkosten vielen € 252 hoger uit dan begroot. Het gaat hierbij om de
aanschaf van postzegels en om het vastrecht voor het antwoordnummer ter hoogte
van € 272.
GBR a6: De uitgaven aan klein materiaal zijn nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag.
GBR a7: Bij de afschrijvingen van € 613 gaat het om het in vijf jaar afschrijven van de
kantoorapparatuur. Een laptop (aanschaf € 1.154,47/5 = € 230,89 4e jaar
afschrijving), een scanner (aanschaf € 473,39/5 = € 94,68 4e jaar afschrijving) en een
vaste PC (aanschaf € 1.436,27/5 = € 287,25 5e jaar afschrijving), die in vijf jaar
worden afgeschreven.
GBR a8: Van het Microsoft Office 365 abonnement waren de kosten € 82 hoger dan
begroot.

Algemene kosten
•
•
•

•
•

•

GBR b1: Vanwege de coronacrisis zijn de ledenvergaderingen in 2021 vervallen.
Hierdoor zijn hiervoor geen kosten gemaakt.
GBR b2: Dit geldt ook voor het organiseren van buurtbijeenkomsten.
GBR b3: De representatiekosten bestonden uit bedankjes, attenties vanwege ziekte en
/ of felicitaties voor (bestuurs-)leden en anderen die zich in 2021 voor HVS hebben
ingezet. De kosten zijn € 358 hoger uitgevallen dan was begroot.
GBR b4: Aan bankkosten was HVS € 165 minder kwijt dan begroot.
GBR b5: Voor advertenties is in 2021 € 332 uitgegeven. Hiervoor was geen bedrag
begroot. Het plaatsen van een advertentie was een van de manieren waarop het
bestuur de achterban heeft geïnformeerd als alternatief voor het organiseren van
bijeenkomsten.
GBR b6: Aan ledenwerving is in 2021 net iets meer (€ 19) dan het begrote bedrag
besteed. Het gaat hierbij om het aanschrijven van nieuwe huurders en de kosten van
het gebruik van het antwoordnummer voor de aanmeldingen.

Excursie of groepsactiviteit
•

GBR c1: Dit is een nieuwe begrotingspost die voortkomt uit het werkplan. In 2021 is
er geen gelegenheid geweest om dit te organiseren.
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Vergoeding voor bestuursleden
•

GBR d1: Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 100 per maand. Er
was in de begroting rekening gehouden met zes bestuursleden. Het bestuur telde in
2021 echter vier leden waarvan één bestuurslid tussentijds het bestuurslidmaatschap
heeft beëindigd. Daardoor is er € 2.500 minder uitgegeven dan begroot.

Relevante literatuur/abonnementen
•

GBR e1: HVS heeft een abonnement op de uitgaven van de Nederlandse Woonbond en
op de huurrechtmemo van Wolters Kluwer. De kosten hiervan bedroegen in 2020 € 7
minder dan begroot.

Communicatiemateriaal
•

•

GBR h1: De Nieuwsbrief is in 2021 tweemaal verschenen in de zomer en het najaar. De
kosten van het drukken zijn € 129 hoger uitgevallen dan begroot. De kosten van de
verzending door PostNl zijn onder de post onvoorzien opgenomen. Vanwege de
coronacrisis heeft het bestuur besloten geen gebruik te maken van de eigen bezorgers.
h2: Voor overig drukwerk € 44 uitgegeven.

Webservices/digitale communicatie
•

GBR i1: Voor webhosting en aanverwante diensten is in 2020 € 437 uitgegeven, € 27
meer dan begroot.

Scholing
•

GBR j1: Voor scholing is in 2021, ook mede door de coronacrisis, geen kosten
gemaakt.

Onkosten
•

GBR k1: Bestuursleden en andere actieve leden kunnen in verband met hun
activiteiten voor HVS gemaakte kosten declareren. Het gaat dan merendeels om
gereden kilometers. In 2021 ging het om een bedrag van € 768. Dit is € 232 minder
dan begroot.

Jaarverslag 2021 / 29

Noodzakelijke verzekeringen
GBR l1: HVS heeft bij Interpolis een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De kosten
hiervan bedroegen in 2021 € 348.
Ondersteuning en advisering
•

•

•

GBR m1: Het bestuur van HVS wordt ondersteund en geadviseerd door een vaste
adviseur, waarmee een overeenkomst is gesloten met afspraken over zijn inzet. De
kosten zijn in 2021 licht (€ 75) boven het begrote bedrag uitgekomen.
GBR m2: Het bestuur heeft in 2021 op het gebied van PR & Communicatie gebruik
gemaakt van professionele ondersteuning. Aan externe deskundigheid is daarvoor
€ 2.924 uitgegeven. Er is daarnaast nog € 5.000 ten laste van de post gebracht als
reservering voor de toekomstige inzet van externe deskundigheid. Daarmee worden
voornamelijk uitgaven ten bate van PR & Communicatie en de administratieve
ondersteuning van de secretaris voorzien.

Overige kosten
•

Normaal gesproken worden de nieuwsbrieven van HVS rondgebracht door de
(vrijwillige) bezorgers. Gezien de coronamaatregelen vond het bestuur het niet
verantwoord de bezorgers op pad te laten gaan. Er is daarom gekozen voor het
versturen met PostNl. Dit brengt, naast de kosten van PostNl, nog andere extra kosten
met zich mee. Zo zijn er enveloppen gedrukt en zijn de nieuwsbrieven in enveloppen
verstuurd.
Door een drukfout waren de antwoordkaarten voor de ledenraadpleging in de tweede
nieuwsbrief niet (goed) te gebruiken. Het bestuur heeft daarom besloten de leden in
een extra brief, met een nieuwe antwoordkaart, hiervoor excuses aan te bieden. Ook
deze brief met antwoordkaart is gedrukt en verzonden met PostNl.
GBR n1: De kosten hiervoor zijn voor een bedrag van € 3.626 onder de post
onvoorzien geboekt.

OPBRENGSTEN
Aan opbrengsten is in 2021 € 55.558 binnengekomen, € 242 minder dan begroot.
Contributie
GBR w: De lagere opbrengst is geheel veroorzaakt door de lagere contributie opbrengsten
dan begroot.
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•

•
•

•

Van de 1.564 leden, die op 1 januari geregistreerd stonden, hebben 110 leden het
lidmaatschap in de loop van 2021 beëindigd. De vervallen leden hebben bij elkaar nog
€ 526 aan contributie betaald.
Daar stond de aanwas van 44 nieuwe leden tegenover, zodat HVS per 31 december
1.498 leden telde.
Van deze 1.498 leden hebben er 32 geen contributie betaald, deels omdat ze pas laat
in het jaar lid zijn geworden. Van de overige 1.466 leden betaalden er 1.378 € 9,00 en
88 € 10,00 (1.378 x € 9 + 88 x € 10 = € 13.282).
Het totale bedrag aan ontvangen contributie bedroeg daardoor € 13.808 (€ 526 +
€ 13.282).

Bijdrage SallandWonen
GBR x: De bijdrage van SallandWonen bedroeg in 2021 zoals begroot € 41.750.
•

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 2021 was voor SallandWonen geen
aanleiding af te wijken van het bedrag dat HVS als bijdrage had begroot.

Rente / overige inkomsten
GBR y: In 2021 was er geen sprake van rente- of andere overige inkomsten.
Saldo kosten/opbrengsten vorig jaar
GBR z: Toen op 31 december 2020 de balans over 2020 is opgemaakt, is een reële
inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten die in 2021 nog met betrekking tot
2020 zouden voorkomen.
•

Het bedrag van € 4.768 nog te betalen is terug te vinden op de balans per 1 januari.
Deze posten worden verrekend met de in 2021 daadwerkelijk geboekte kosten en
opbrengsten met betrekking tot 2020. Het saldo van deze post was daardoor € 0.

RESULTAAT
Het verschil tussen de totale opbrengsten van € 55.558,00 en de totale kosten van
€ 55.275,30 zorgde in 2021 voor een positief resultaat van € 282,70.
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Balans
Activa

1 januari 2021

Saldi: - Kas
- Rabo
- Spaarrekening

39 Reserve
-

Reservering inventaris

Waarborgsom

146

Kruisposten

-

Hard- en software

938

Nog te ontvangen 2020

-

Nog te betalen 2020

Vooruit betaald 2021

-

Vooruit ontvangen 2021

Res. scholing

18.450

- Rabo
- Spaarrekening

126 Reserve
-

Reservering inventaris

Waarborgsom

146

Kruisposten

-

Hard- en software

326

Nog te ontvangen 2021

106 Nog te betalen 2021

Vooruit betaald 2022

-

Res. scholing

Vooruit ontvangen 2022

25.982
Totaal opbrengsten 2021

55.558 Algemene reserve per 1 januari

Totaal kosten 2021

55.275 Resultaat 2021
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5.000
765

4.768
-

Passiva
8.199

25.279
Res. externe deskundigheid

Resultaat 2021

-

18.450

31 december 2021

Saldi: - Kas

7.916

17.326
Res. externe deskundigheid

Activa

Passiva

283 Alg. reserve per 31 december

10.000
765

6.958
60
25.982
7.916
283
8.199

Toelichting op de balans
ACTIVA

Saldi
Het totale saldo van de kas en bankrekeningen bedroeg op 1 januari € 17.364,78. Het
saldo van de totale debet- en creditboekingen van + € 8.040,08 zorgden ervoor dat de
som van de saldi op 31 december € 25.404,86 bedroeg.

Waarborgsom
GBR bs: Dit betreft de waarborg voor het in gebruik hebben van een antwoordnummer. In
deze waarborgsom is in 2021 geen verandering gekomen.

Kruisposten
GBR kr: Geen bijzonderheden.

Hard- en software
GBR hsw: 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
€ 938,42 -/- afschrijvingen 2021 van € 612,82 = boekwaarde per 31 december van €
325,60).

Nog te ontvangen
GBR nto: Dit betreft de contributiebetaling van een lid die in januari 2022 heeft betaald
en een creditnota van de drukker van de nieuwsbrief.

Vooruit betaald 2021
GBR vb: Geen bijzonderheden.
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PASSIVA

Reserve
De algemene reserve van HVS is door het positieve resultaat over 2021 toegenomen van
€ 7.916,32 tot € 8.199,02.

Reservering inventaris
GBR ri: Het bestuur van HVS heeft ook in 2021 besloten aan deze reservering geen
bedragen toe te voegen, waardoor deze leeg bleef.

Reservering externe deskundigheid
GBR red: Het bestuur heeft besloten ten laste van 2021 € 5.000 te reserveren voor de
toekomstige inzet van externe deskundigheid en administratieve ondersteuning.

Scholingsreserve
GBR rs: Voor scholing heeft SallandWonen in het verleden een apart budget beschikbaar
gesteld. Het saldo daarvan bedroeg op 1 januari en 31 december € 765,25. In 2021 is geen
gebruik gemaakt van dit budget.

Nog te betalen
GBR ntb: Het nog te betalen bedrag van € 6.958,15 bestaat uit een factuur van de
adviseur van HVS over december, een factuur van PostNl voor de verspreiding van de
nieuwsbrief, een factuur van SallandWonen voor kopieerkosten, een factuur van Digiworks
voor telefoonkosten, een factuur van de Rabobank voor de kosten van december en een
factuur van Guts voor de ondersteuning bij PR & Communicatie.

Vooruitontvangen
GBR vo: Zes leden hebben de contributie voor 2022 al in 2021 betaald.
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Bijlage: het HVS-jaar in twaalf maanden
Agenda 2021

januari
5

Videobellen voorzitter, secretaris en adviseur

7

Online Nieuwjaarsreceptie Gemeente Raalte

11

Telefonisch contact over Kortrick, voorzitter, secretaris

12

Bestuursvergadering HVS

19

Overleg via Teams, voorzitter, secretaris en adviseur

20

Gesprek over Wilgensingel

22

Kopieën Kortrick naar voorzitter gebracht
Online overleg met SallandWonen over huurverhoging

25

Werving lid R.v.C. SallandWonen

26

Overleg via Teams, voorzitter en adviseur

29

Werving lid R.v.C. SallandWonen

februari
1

Digitale avondbijeenkomst Woonbond, woonruimteverdeling in N.W. Overijssel

2

Onlineoverleg Werkgroep Prestatieafspraken

5

Overleg met Raad van Commissarissen van SallandWonen

8

Bestuurdersoverleg Wilgensingel

9

Bestuursvergadering HVS

10

NOWOZO

12

Telefonisch overleg secretaris, Ingrid en adviseur

17

Webinar Woonruimteverdeling Noord West Overijssel

19

Vervolg gesprek werving lid R.v.C. SallandWonen

23

Overleg Sociaal Domein gemeente Olst-Wijhe

maart
2

Vooroverleg bestuursvergadering HVS

3

Vervolgoverleg Wilgensingel
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9

Bestuursvergadering HVS

11

Gesprek met SallandWonen over werkplan en begroting HVS
Online bijeenkomst verkenning woonruimteverdeling NOWOZO

12

R.v.C. SallandWonen

19

R.v.C. Gesprek bureau

25

Werkgroep prestatieafspraken via Teams

26

R.v.C. Gesprek bureau

april
6

Werkersbijeenkomst Wilgensingel

9

Digitale bijeenkomst nieuwe Woonvisie Olst-Wijhe

13

Bestuursvergadering HVS

15

Gesprek over Ledenadministratie, lid, secretaris en adviseur

20

Werkgroep prestatieafspraken via Teams

28

Gesprek via Teams over het Kortrick in Olst

mei
4

Werkersbijeenkomst via Teams Wilgensingel

5

Digitaal gesprek over Woonvisie Olst-Wijhe , voorzitter, secretaris en adviseur
Bespreken agendapunten bestuursvergadering HVS, voorzitter, secretaris en
adviseur

11

Bestuursvergadering HVS
Gesprek over Woonvisie gemeente Olst-Wijhe, Digitaal, voorzitter en HBS

18

Inhoudelijk overleg bestuur HVS, voorzitter, secretaris en adviseur
Werkgroep Prestatieafspraken

19

Gesprek met Participatieraad Olst-Wijhe

20

Vervolggesprek Werkgroep prestatieafspraken via Teams

21

Vervolggesprek over procedure werving lid R.v.C. SallandWonen

juni
2

Kennismakingsgesprek nieuw lid R.v.C. SallandWonen
Rondgang langs bewoners Wilgensingel
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4

Rondgang langs bewoners Wilgensingel

8

Vergadering Wilgensingel via Teams

9

Vooroverleg Bestuursvergadering HVS

10

Rondgang door ’t Kortrick, voorzitter en secretaris

11

Gesprekken met sollicitanten nieuw lid R.v.C. SallandWonen

16

Bestuursvergadering HVS

22

Evaluatie Prestatieafspraken via Teams, voorzitter en secretaris

25

Bestuurdersoverleg Wilgensingel

29

Overleg met voorzitter, secretaris en adviseur

juli
2

Gesprek over Prestatieafspraken, SallandWonen, Gemeenten en beide
Huurdersverenigingen, voorzitter en secretaris

6

Rondgang door ’t Kortrick met gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen, voorzitter
en secretaris

8

Gesprek Prestatieafspraken

12

Gesprek agendapunten bestuursvergadering HVS
Voordeurgesprekken Wilgensingel, voorzitter en secretaris

13

Voordeurgesprekken Wilgensingel, voorzitter en secretaris

20

Bestuursvergadering HVS

augustus
2

Gesprek met ledenbezoeker

31

Gesprek met Guts

september
2

Bestuurlijk overleg SallandWonen/HVS

3

Kennismakingsgesprek nieuwe voorzitter HVS met directeur/bestuurder van
SallandWonen
Sollicitatiegesprek opgeroepen sollicitanten voor lid van R.v.C. SallandWonen

7

Gesprek Prestatieafspraken fysiek bij SallandWonen
Kennismakingsgesprek met nieuw lid R.v.C. SallandWonen

13

Bestuurlijk overleg SallandWonen en beide Gemeenten
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14

Bestuursvergadering HVS

17

KlachtenAdviesCommissie regio Zwolle (KAC)

21

Avondvergadering NOWOZO bij Delta Wonen in Zwolle

24

Gesprek over nieuwe vacature bij Klacht- en Adviescommissie regio Zwolle

27

Gesprek over website HVS met Guts

30

Ronde Tafelgesprek raadzaal gemeente Raalte

oktober
8

Overleg vacature KAC bij Openbaar Belang in Zwolle

12

Bestuursvergadering HVS

20

Gesprek Wilgensingel bij Traxx

november
2

Gesprek over begroting 2022, secretaris, penningmeester en adviseur

9

Bestuursvergadering HVS

10

NOWOZO

11

Gezamenlijk overleg Huurdersverenigingen met SallandWonen

18

Afscheid genomen van bestuurslid Ingrid van Rossum, kantoor HVS

23

Gesprek met GUTS, voorzitter, secretaris, penningmeester en adviseur

december
2

Onlinegesprek met GUTS

7

Bestuursvergadering HVS

8

Presentatie Woningzoeker bij SallandWonen

9

Ondertekening Prestatieafspraken door SallandWonen, de beide wethouders van de
gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurders Belangen Salland en Huurdersvereniging
Salland

16

Gesprek met Participatieraad Olst-Wijhe

21

Extra Bestuursvergadering HVS
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