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Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard (HBV) wil een sterke huurdersorganisatie zijn en blijven voor alle huurders van 
Bouwvereniging Woningbelang (WB) en hun belangen optimaal behartigen. 

 Om dit te bereiken wordt in 2013 aandacht besteed aan de volgende zaken: 

1.   Overleg met WB. 

2.   Bestuurstaken van de HBV. 

3.   Informeren en ondersteunen van haar achterban door middel van belangenbehartiging, 

      deelname aan diverse commissies, klantenpanels en dergelijke. 

4.   Deskundigheidsbevordering bestuur en leden. 

5.   Bewonersondersteuning. 

6.   Speciale projecten 2013. 

 1.   Overleg met WB: 

 Het overleg met WB vindt onder andere plaats in de vorm van: 

• Bijeenkomsten met M.T. van Woningbelang.  

• Gezamenlijke Themadag. 

• Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn: 

• Huurbeleid. 

• Bewonersparticipatie en leefbaarheid. 

• Prestatie afspraken tussen WB en HBV en de uitvoering hiervan. Het gevraagd en ongevraagd advies geven. 

• De thema’s uit het beleidsplan van Woningbelang: Vergrijzing, ontgroening, levensvatbare wijken, huisvesting 
bijzondere groepen en duurzame samenleving.                  

2.  Bestuurstaken  HBV: 

            

Jaarlijks overleg met de wethouder over huurdersbelangen en gemeentelijk huisvestingsbeleid. 

• Deelname aan de provinciale vergaderingen van de Woonbond 



• Ledenwerving en binding: de HBV streeft er naar om zoveel mogelijk huurders lid te maken van de vereniging. 
Hiervoor wordt regelmatig informatie verstrekt over de activiteiten, via de nieuwsbrief, de website van de HBV en in de 
pers. 

• Bijeenkomsten van bestaande  bewonerscommissies worden bezocht. 

• Er  wordt een begin gemaakt met het persoonlijk benaderen van huurders om lid te worden en/of actief te worden 
voor de HBV, door middel van huisbezoeken. 

• Ook wordt in 2013 bekeken of Social Media een geschikt middel voor de HBV is om meer (jonge)huurders te 
betrekken bij haar activiteiten. 

• Ondersteuning bewonerscommissies. 

• Ook wil het bestuur extra aandacht besteden aan het betrekken van jonge huurders (18 t/m 35 jaar) bij activiteiten van 
de HBV, onder andere door het werven van één of meer jongeren voor werkzaamheden waar zij zich voor 
interesseren, zoals bijhouden website, gebruik van social media. 

• Werkzaamheden die het Dagelijks Bestuur verricht zijn o.a. het uitoefenen van: Voorzitterschap, Secretariaat en 
Penningmeesterschap uitoefenen, zoals beschreven in de statuten. 

    

3.      Informatie achterban: 

 De huurders zijn altijd welkom bij het openbare deel van de bestuursvergaderingen vanaf 19.30 uur. 

 De HBV houdt de achterban op de hoogte van ontwikkelingen die voor de huurders van belang zijn via: 

• de plaatselijke media 

• nieuwsbrieven aan haar leden 

• Jaarlijks specifiek een onderwerp op de ledenvergadering in 

• het voorjaar dat voor de huurders van belang kan zijn. 

• Via de website www.hbvvalkenswaard.nl Hierop wordt regelmatig aan actuele onderwerpen aandacht bestee 

 2 x per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waar het bestuur verantwoording aflegt over de activiteiten en 
uitgebrachte adviezen en/of het gevoerde financiële beleid.  

4.      Deskundigheidsbevordering:  

Voor het goed functioneren van het bestuur van de HBV is het nodig dat de bestuursleden over voldoende kennis en 
deskundigheid beschikken, dit wordt bereikt door: 

• Het beschikbaar hebben van vakliteratuur onder andere via de websites van de Woonbond en Aedes  

• Het op de hoogte blijven van plaatselijke en regionale volkshuisvestelijke ontwikkelingen door het bezoeken van 
raads-en commissievergaderingen en het lezen van lokale kranten en bladen.   

5.      Bewonersondersteuning 

Een bestuurslid van de HBV woont de vergaderingen van de bewonerscommissie bij. Deze commissies kunnen in 
aanmerking komen voor een kleine financiële bijdrage op basis van een begroting door middel van de hiervoor vooraf 
vastgestelde richtlijnen. Ook kunnen de commissies met vragen bij het bestuur van de HBV terecht.   

6.      Speciale projecten 2013: 

 In 2013 wordt aandacht besteed aan de volgende projecten: 

• Besparen op service en energiekosten 

• Verzamelen van informatie over besparingsmogelijkheden. 

• Het informeren van de bewoners en bewonerscommissies. 

• Het ondersteunen van de commissies bij de uitvoering van besparingsprojecten 

• Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aanbod dat de Woonbond heeft ontwikkeld op dit terrein. 

 


