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Overzicht van werkzaamheden en resultaten van Huurdersvereniging de "Bevelanden" te 

Goes over het jaar 2020 

 

 

Voorwoord 

Zoals voor iedereen is 2020 een bewogen jaar geweest. Het begon goed, maar al 

snel kwam de Covid-19 waar we tot op de dag van vandaag nog mee te maken 

hebben. Dit betekende dat we digitaal moesten vergaderen, zowel in- als extern. 

Het was niet ideaal, maar we hebben het beste ervan gemaakt. 

 

Het afgelopen jaar is de fusie van de woningcorporaties RWS en R&B per 1 januari 

2020 een feit geworden, de beide verenigingen zijn nu: Beveland Wonen. 

 

Met de fusie tussen de twee Huurdersverenigingen zijn we volop bezig en hopen dat 

dit op 1 april 2021 is gerealiseerd. 

Er zijn inmiddels nieuwe statuten en reglementen gemaakt die momenteel bij de 

notaris liggen, zodat dit verder door hem geregeld kan worden. 

We hebben inmiddels een interim-bestuur gekozen om het e.e.a. verder te regelen. 

 

Ik wil mijn collega-bestuursleden, bestuur van de fusie vereniging R&B, leden van de 

bewonerscommissies en overige vrijwilligers die in het afgelopen jaar weer veel werk 

hebben verzet voor de huurdersvereniging, hartelijk bedanken. 

Zonder hun inzet en betrokkenheid zou er geen huurdersvereniging zijn, die de 

belangen van de huurder behartigt bij onder meer de onderscheidene 

woningcorporaties. 

We hebben helaas afscheid moeten nemen van twee bestuursleden, nl. mevr. Sinke 

en dhr. Van Leerdam. Ook bedanken we hun voor de inzet en wensen hen het 

allerbeste in de komende tijd. 

 

De huurdersvereniging “De Bevelanden“ zal ook een nieuwe huisvesting betrekken 

en wel achter het gebouw van Beveland Wonen. Hier is in de werkplaats in een hoek 

een kantoor gerealiseerd, waar we vanaf 1 april 2021 uw belangen gaan behartigen 

en u ook welkom bent als u vragen heeft.  

Het adres is: Livingstoneweg 7  4462 GL Goes Tel.nr. 0113 -  25 20 54 

 

Ik hoop dat wij erin geslaagd zijn, door middel van ons jaarverslag, een 

overzichtelijk beeld te schetsen van hetgeen wij het afgelopen jaar weer voor de 

huurder hebben mogen betekenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak de Fouw, voorzitter van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes 
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Ledenwerving en contributie. 

Wij zijn het jaar 2020 begonnen met 895 leden. Ieder jaar verliezen wij leden als 

gevolg van overlijden of verhuizing naar een zorginstelling. Ook verliezen wij leden 

wegens verhuizing naar andere regio’s of de aankoop van een eigen woning.  

Alhoewel de nieuwe huurders van deze mutatiewoningen bij het tekenen van de 

huurovereenkomst voorzien worden van informatie over onze Huurdersvereniging 

en een aanmeldingsformulier, laten zij zich maar mondjesmaat direct als lid 

inschrijven. 

Sedert januari 2019 is lidmaatschap van onze vereniging contributie-vrij. 

Gedurende 2020 zijn twee ledenwerfacties in nieuwe complexen gehouden.  

Daardoor hebben een aantal huurders zich als lid aangemeld.  

Het jaar is afgesloten met 894 leden.   

 

Bewonerscommissies. 

Momenteel zijn er 16 bewonerscommissies aangesloten bij de Huurdersvereniging 

“De Bevelanden”.  In deze bewonerscommissies hebben in totaal 51 personen 

zitting. Het aantal huurders per commissie is heel verschillend; van 1 enkel 

contactpersoon tot een ploeg van 9 personen. De activiteiten van de bewoners-

commissies zijn niet identiek en veranderen ook in loop der jaren naar gelang de 

leeftijd van bewoners in het complex verandert. Behalve dat de Huurdersvereniging 

bewonerscommissies beperkt financieel ondersteunt om telefoonkosten, papier, 

postzegels, enz. te dekken, organiseert de Huurdersvereniging, al naar gelang de 

getoonde belangstelling, gratis Woonbond cursussen voor commissieleden. In het 

Corona-jaar 2020 is hiervan geen gebruik gemaakt. 

Kosten voor uitstapjes, bijeenkomsten e.d. moeten zelf door de commissie geregeld 

en gefinancierd worden.  

Bij besprekingen met de verhuurder zijn wij, desgevraagd behulpzaam. Als het 

onderwerp dusdanige ingrijpende gevolgen kan hebben voor de bewoners van een 

complex zoals bijvoorbeeld sloop/nieuwbouw of renovatie maken wij ons sterk voor 

het inhuren van expertise vanuit de Woonbond. 

 

Woonbond. 

De Woonbond is het landelijke overkoepelende orgaan van huurdersorganisaties.  

Behalve dat bestuursleden van de Huurdersvereniging 4x per jaar de Provinciale 

Vergaderingen Zeeland te Goes bijwonen, nemen zij ook deel aan diverse symposia 

en cursussen die gedurende het jaar gehouden worden. In 2020 zijn deze cursussen 

via internet aangeboden als webinars. 

Een van onze bestuursleden heeft zitting in de Verenigingsraad van de Woonbond.  

Gedurende 2020 heeft het bestuur van de Huurdersvereniging ondersteuning 

ingehuurd van het Woonbond Kennis en Adviescentrum ten einde sterk te staan in 
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besprekingen met de verhuurder. Ook bij de gesprekken die gaande zijn i.v.m. de 

eenwording van Huurdersvereniging “De Bevelanden“ (HVDB) en Huurdersvereniging 

Reimerswaal & Borssele (HVRB) zit een Woonbond adviseur aan tafel. 

 

Scholing van de Woonbond via Webinars met thema’s als: 

*Maatwerkregeling dure scheefwoners  

*Evaluatie Verhuurdersheffing 

* Huurverhoging bij verduurzaming 

* Tijdelijke huurcontracten 

* Vergoedingentabel bij verduurzaming 

* Wonen en zorg in de prestatieafspraken 

* Schimmelwoningen- wat kun je als huurder doen? 

* Campagne Woonbond; oerwoud van energiemaatregelen 1 en 2 

* De dag na Prinsjesdag 

* Cursus Volkshuisvesting 

 

Activiteiten van het bestuur. 

In 2020 was het moeilijk, in verband met de Corona-maatregelen, om normale 

vergaderingen te houden. Na 16 maart hebben wij via digitale mogelijkheden toch 

contact kunnen onderhouden tussen zowel Beveland Wonen als de Woonbond. 

Na de fusie tussen RWS en R&B wonen, nu Beveland Wonen, en de op handen zijnde 

fusie tussen de beide huurdersorganisaties (welke op 1 april 2021 ingaat) zijn wij in 

2020 begonnen om tezamen met Huurdersvereniging Reimerswaal & Borssele 

(HVRB) deel te nemen aan werk- en beleidsoverleg met BW. Om tijdens deze 

besprekingen met een gezamenlijk standpunt te komen werd er op voorhand 

overleg gepleegd tussen ons en HVRB.   

Er zijn meer dan 30 keer gezamenlijk (digitaal) overleg c.q. vergaderingen geweest 

met o.a. BW en de Raad van Commissarissen van BW, Woonbond inclusief de 

Provinciale Vergadering. 

 

Reguliere Werkzaamheden van het bestuur. 

* Bestuursvergaderingen 

* Algemene Ledenvergadering 

* Bijeenkomsten bewonerscommissies met BW 

* Beleidsoverleg met BW 

* Werkoverleg  

* Overleg met Raad van Commissarissen van BW 

* Provinciale vergadering Nederlandse Woonbond 

* Zitting in Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond 

* Cursussen bijwonen van de Nederlandse Woonbond 

* Overleg Prestatieafspraken tussen BW en de gemeenten 
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* Klankbordgroep Duurzaamheid 

* Zitting in Projectgroep Goes-Oost 

* Besprekingen in het kader van fusie van de twee huurdersverenigingen 

* Zitting in Regionale Klachtencommissie. 

 

Activiteitenplan 2021 

- Inloopspreekuur op elke dinsdag en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. 

Leden van de Huurdersvereniging kunnen dan met hun huurproblemen bij 

ons aankloppen voor raad en advies.   

- Schriftelijke en/of telefonische afhandeling van vragen van leden over 

verschillende aspecten van huren en wonen. 

- Regelmatige Bestuursvergaderingen en verslaglegging daarvan. 

- Maandelijks overleg, evt. digitaal, met verhuurder Stichting Beveland Wonen 

over o.a. huurdersklachten en andere lopende zaken. Ingesloten hierbij het 

driemaandelijks beleidsoverleg met Beveland Wonen over o.a. huurbeleid, 

onderhoudsbeleid, woningaanbieding  

- Gesprekken/overleg met Huurdersvereniging R&Bwonen (HVRB) i.v.m. de 

samenwerking tussen de twee huurdersorganisaties. De samensmelting moet 

rond 1 april 2021 gereed zijn.  

- Bij fusie van de twee huurdersorganisaties de verhuizing vanaf het huidige 

pand Rimmelandplein te Goes naar een ander, groter pand, dat door  

Beveland Wonen tot onze beschikking zal worden gesteld .   

- Vooroverleg met HVRB ter voorbereiding van het geregelde werk- en 

beleidsoverleg met Beveland Wonen. 

- Twee keer per jaar een gesprek met de door de HV  voorgedragen twee leden 

van de Raad van Commissarissen van Beveland Wonen. 

- Tevens jaarlijks een overleg met de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen. 

- Twee keer per jaar overleg met Beveland Wonen en de bewonerscommissies 

die aangesloten zijn bij de Huurdersvereniging. Begin januari 2021 zijn dit 16 

bewonerscommissies. 

- Drie keer per jaar opstellen, kopiëren en verspreiden van de Nieuwsbrief voor 

en naar ± 900 leden. 

- Het organiseren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

- Het samenstellen en het ter inzage leggen voor en het (op aanvraag) 

toezenden, aan o.m. de leden, van het jaarverslag en het financieel verslag, 

betrekking hebbende op het jaar 2020.   

- Alle handelingen voor het bijhouden van de (financiële) administratie.  

Eveneens in stand houden en actualiseren van het archief 

- Vier keer per jaar aanschuiven bij de (digitale) Provinciale Vergadering 

Zeeland van Woonbond Nederland. Woonbond Nederland is het landelijke 
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overkoepelende orgaan van huurdersorganisaties. Eén bestuurslid heeft 

zitting in de Woonbond Verenigingsraad. 

- Bestuursleden schuiven aan bij de digitale webinars van de Nederlandse 

Woonbond. De inhoud van de Webinars hebben betrekking op diverse 

aspecten van huren en wonen.  

- Het houden, indien mogelijk, van de Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

 

Was getekend, 

 

Voorzitter,   S. de Fouw 

 

Secretaris,   H. Asscheman 

 

Penningmeester,  D. Viergever 

 

Bestuursleden,   R. Hoen  

 

  M. Cramer 

 

  D. van Leerdam 

 

 


