Verslag van de
Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging
Valkenswaard
2 december 2019

Bij Feesterij Lugano te Valkenswaard.
Aanvang 19.30 uur

Naam
Fred Fens
Alex v Asten
Rob Hoes
Jos Weijers

Aanwezig
X
X
X
X

Afwezig

Naam

Aanwezig

Hester Storm

X

Petra Heesterbeek

Afwezig

X

1. Opening.
Welkom aan de aanwezigen
2. Cordaad
Mevr Van Hoef van Cordaad woont dit punt van de vergadering bij om
toelichting te geven op de vrijwilligersverzekering en de vacaturebank van
Cordaad.
De verenigingen in Valkenswaard zijn automatisch aangesloten bij de
vrijwilligersverzekering. Bij schade het schadeformulier invullen. Dit
formulier is te vinden op www.vrijwilligersnetnederland.nl
Er is een korte discussie over wat schade is en over de privé
aansprakelijkheid. Fraude is niet te verzekeren. Wel is schade bij de
vrijwilligers onderling ook verzekerd, dus niet alleen schade bij derden. De
dekking geldt ook voor de reis van huis naar de vergadering en weer terug
naar huis.
Met Woningbelang een afspraak maken hoe om te gaan met de privé
aansprakelijkheid bij fraude. Daarnaast binnen het bestuur de procedures
aanscherpen voor de toezicht op de financiën.
Voor een aantal zaken kan een polis voor rechtsbijstand zeer nuttig zijn.
Hier verwijst de gemeente naar Cordaad. Fred kijkt dit na op de website van
vrijwilligersnet Nederland en de gemeente.
De kans om bestuursleden te vinden via de vacature website van Cordaad
is klein. Toch plaatsen we de vacatures op de website. Hester heeft 2
teksten opgesteld voor de vacatures en plaatst deze op de website van
Cordaad.

Vergadering van 2 december 2019

Pagina 1

Mevr. Van Hoef geeft een korte toelichting op de werkzaamheden van
Cordaad.
3. Behandelen agendapunten Woningbelang.
Geen te behandelen punten
4. Verslag bestuursvergadering van 2 december 2019.
Met enkele tekstuele aanpassingen wordt het verslag goed gekeurd.
5. Ingekomen stukken (vanaf 04 april 2019)
Niet bijgewerkt voor deze vergadering
6. Actielijst.
Cloud opslag moet nog bekeken worden
7. Facebookgroep zorg in de buurt
Alex zoek t dit eerst verder uit.
8. Volgen cursussen/bijeenkomsten/vergaderingen
Hester heeft een voorstel voor het in het bestuur brengen van verzoeken om
cursussen e.d. bij te wonen. De aanvrager geeft een opgave van de exacte
naam, een korte omschrijving van de inhoud en doel, de kosten van de
deelname en een motivatie.
Na een korte discussie over deelname aan het bestuur, wordt afgesproken
om na te gaan wanneer de termijn van Jos afloopt. Verder is er discussie
over de toekomst van het bestuur, maar er wordt nog niets besloten.
9. ALV.
Hester is aangenaam verrast door de positieve reacties op haar presentatie.
Tijdens de alv was er een positieve sfeer.
10. Werkgroepen.
Deze werkgroepen hebben activiteiten gehad.
Projecten:
Geen nieuws te melden
Klachten:
Geen klachten
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BC’s
Een BC wilde graag meer informatie over AED. De gemeente heeft
als beleid dat er binnen Valkenswaard op 6 minuten loopafstand
AED’s bereikbaar moeten zijn. Met de BC wordt contact opgenomen
over de kosten van AED’s en een eventuele bijdrage van de
bewoners.
PR
Het stukje dat naar het Valkenswaards weekblad gestuurd is, is niet
geplaatst
Woonbond:
12 November is de PV geweest.
KW:
Geen acties geweest.
Prestatieafspraken:
Geen acties.
11. Rondvraag.
Rob:
Vraagt of de uitbetaling van de declaraties eerder kan gebeuren. Na
enige discussie wordt besloten dat de declaraties in de eerste week
na afloop van het kwartaal ingediend moeten worden en dan worden
deze in dezelfde maand uitbetaald. Te laat ingediende declaraties
worden pas in volgende kwartaal meegenomen. Er is wel niets
afgesproken over het handelen als de declaratie vragen oproept
.
12. Sluiting.

De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan de aanwezigen en hun
inbreng.

Volgende vergadering maandag 6 januari 2020 om 19.30 bij Lugano.

Secretaris HBV Valkenswaard
Fred Fens
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