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1.  Voorwoord 
 
 
Het voorwoord van het jaarplan van 2011 opende met de volgende zin: “Het HOOD-bestuur heeft 
dringend versterking nodig. Daarom heeft het bestuur (net als in vorig jaar) gemeend haar ambities voor 
2011 te matigen en niet met alles tegelijk bezig te zijn, maar liever grondig met één onderwerp tegelijk.” 
 
Positief is te melden dat enkele aspirant bestuursleden zich hebben gemeld om het bestuur te 
versterken. Maar het voornemen van het HOOD-bestuur om zich op slechts enkele speerpunten te 
concentreren is niet uitgekomen. 
 
Het jaar 2011 is namelijk een hectisch jaar geworden, waarin van alles over ons heen kwam. 
 
 
Heel veel energie is gaan zitten in overleg met de andere Leidse huurdersorganisaties. 
Meningsverschillen over onderlinge samenwerking kostten veel tijd, energie en emoties. 
 

- De FHLO, Federatie van Huurders van Leiden en Omstreken kende een uiterst moeizaam jaar, 
waarin één van de Leidse huurdersorganisaties dreigde de samenwerking te beëindigen. Heel 
veel energie heeft dit gevergd van de betrokken bestuursleden van HOOD, om toch te zoeken 
naar een basis van gemeenschappelijke samenwerking. Deze onderlinge meningsverschillen 
hebben ook deels doorgeklonken naar regionaal en/of gemeentelijk overleg. 

- Het Sociaal Statuut.  Al 10 jaar bestaan er gemeenschappelijke afspraken tussen de 
wooncorporaties en de huurdersorganisaties in Leiden. (HOOD & Ons Doel, HBV & Portaal en 
HBE & De Sleutels.) 
Dit gemeenschappelijk Sociaal Statuut zou op 1 februari 2012 eindigen. Al in januari 2011 zijn 
daarom de betrokken huurders-organisaties begonnen met overleg over een nieuw Sociaal 
Statuut. Helaas, bleek ook hier een moeizaam proces van samenwerking te ontstaan. En helaas 
werd het moeizaam tot stand gekomen gemeenschappelijk resultaat afgekeurd door de 
corporaties. 

 
 
En ook de overheid heeft in 2011 (en in de aanloop er naar toe) voor veel verwarring gezorgd. 
 

- Schaarstepunten wel/niet opleggen. 
- Extra huurverhoging (van 5%) voor “veel-verdieners” wel/niet opleggen. 

 
Voor Ons Doel speelde verder mee dat de economische situatie en nieuwe overheidsaanslagen nopen  
tot een creatieve manier om woningen te verkopen teneinde projecten te financieren. 
 
We hopen daarom oprecht dat 2012 een rustiger jaar zal worden dan we nu achter de rug hebben! 
 
 
Ondanks al deze misère is er ook goed nieuws te vermelden! 
 
HOOD heeft in goed onderling overleg kunnen meedenken met Ons Doel hoe het toekomstige 
huurbeleid er uit moet zien. En de relatie met de Raad van Commissarissen is verder verstevigd.  
 
Dit voorwoord opende met een verwijzing naar het voorwoord van het jaarplan 2011. Om dit voorwoord 
in dezelfde stijl af te sluiten volgt hier de laatste regel van het voorwoord van het jaarverslag 2010: 
“Kortom, ondanks de minimale bezetting van het HOOD-bestuur is het gelukt toch nog alle ballen in de 
lucht te houden.” 
  
 
Het HOOD-bestuur is vast besloten om de uitdaging te blijven aangaan om de belangen van de huurders 
van Ons Doel zo goed mogelijk te dienen! U kunt op ons rekenen. 
 
 
Bram Kleijwegt 
Vice-voorzitter HOOD 
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2. Sociaal Jaarverslag HOOD 2011. 
 
2.1 HOOD en haar leden. 
 
2.1.1. Ledenaantal HOOD. 
 
In 2011 zijn 50 leden verhuisd of zijn anderszins uitgeschreven en hebben 48 nieuwe leden zich 
aangemeld. Op 31 december 2011 bedroeg het totaal aantal leden 668. Hieronder zijn ook een aantal 
voormalige huurders die van Ons Doel hun huis hebben gekocht. Zij staan geregistreerd als 
donateurs. 
 
 
2.1.2. Bestuurssamenstelling  
 
Bestuurssamenstelling in 2011: 
Arie Korteweg  voorzitter 
Bram Kleijwegt  vice-voorzitter  
Janny Cambier   secretaris 
An de Vetten   penningmeester 
Maarten Kersten bestuurslid 
Het algemeen bestuur kwam 9 maal en het dagelijks bestuur 7 maal bij elkaar.  
Gedurende heel 2011 werd het bestuur versterkt door de aspirant-bestuursleden Ank Brokaar, Ton 
Faas en Gerard van der Meulen. 
 
Vertegenwoordiging in diverse overleggroepen: 
 
Federatie Huurdersorganisaties Leiden en Omstreken (FHLO): 
Maarten Kersten 
 
Raad van Toezicht Stichting WOZ-fonds: 
Bram Kleijwegt 
 
Redactie HOOD nieuws: 
Jannie Cambier, Bram Kleijwegt, Maarten Kersten en Henri Zegers van Team Wonen. 
 
2.1.3. Telefonisch spreekuur 2011. 
 
Huurders kunnen hun klachten telefonisch of schriftelijk bij HOOD melden. Voorwaarde is wel dat zelf 
eerst actie richting Ons Doel is ondernomen. Na de melding wordt contact opgenomen. In een aantal 
gevallen verwijst HOOD bewoners terug naar Ons Doel of door naar een andere instantie. 
In 2011 zijn 7 klachten door huurders gemeld. Het ging o.a. over vuilafgevende coating  van 
balkondekvloer, het plaatsen van schotelantennes aan de voorgevels van flats, het verwijderen van 
een boom uit een binnentuin, te smalle brievenbussen,  over cv- installatie , het ontvangen van 
“dreigbrieven” en over kapotte dakgoten. Ook ontvingen we een klacht van een bezorgde bewoner 
over het gedrag van een huurder t.o.v. een huurster. 
Alle klachten zijn door ons met Ons Doel opgenomen, sommige zijn opgelost en enkele niet. 
Er is zeker 25 x door mensen gebeld  die eigenlijk de Woningstichting Ons Doel moesten hebben en 
die zijn door ons doorverwezen. Er waren ook enkele vragen die wij direct konden beantwoorden 
 
2.1.4. Algemene Ledenvergaderingen 
 
Op 19 april hield de directeurbestuurder, Ben Noorlander, een presentatie over het ondernemingsplan 
van Ons Doel. Het ondernemingsplan was op dat moment nog in wording en droeg als thema 
“(Door)starters en landers Ons Doel 2011-2015”.  Belangrijke elementen uit het ondernemingsplan 
waren het voornemen om het 100-jarig bestaan in 2018 zelfstandig te vieren; het kerndoel van Ons 
Doel, namelijk mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven bij het wonen; het 
betaalbaar houden van 90% van de huurwoningen; de voorgenomen verkoop van 700 
eengezinswoningen, waarbij huurders van Ons Doel voorrang hebben en het opwaarderen van een 
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deel van de verouderde woningvoorraad. Na de presentatie werden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld vragen te stellen. 
Na de pauze werden het financiële en secretarieel jaarverslag behandeld. De kascommissie, 
bestaande uit mevrouw M. Dijkgraaff-Crama en de heer A. Dupuis verzocht de aanwezige leden de 
penningmeester decharge te geven en het jaarverslag goed te keuren. 
Op 3 november vond de tweede ledenvergadering plaats met de begroting en het beleidsplan voor 
2012 als agendapunten. Beiden werden door de aanwezige leden goedgekeurd. Oud bestuurslid 
Mieke Weterings hield een presentatie over de manier waarop zij en haar medebewoners van  het 
Oranjerie-complex (Maredijkbuurt) op een slimme en aantrekkelijke manier onderzoeken hoe je het 
beste het energieverbruik van je woning kunt beperken. De presentatie werd afgesloten met de 
verloting van een aantal energiezuinige producten.  
 
2.1.5. Kadervorming en bijeenkomsten HOOD. 
 
De bestuurs- en aspirantbestuursleden van HOOD namen in 2011 deel aan een drietal cursussen, te 
weten Bouwtekening lezen, Puntentellen in schaarste gebieden en Huurbeleid en woonlasten. 
 
2.1.6.  HOOD Nieuws 
 
Het HOOD Nieuws werd verzorgd door de redactieleden en Team Wonen. In 2011 verscheen het blad 
drie maal. Er werd gepubliceerd over o.a. de volgende onderwerpen: 
het Woondebat van Ons Doel, de gevolgen van het regeringsbeleid voor huurders, de invoering van 
schaarstepunten en energielabels in de puntentelling van huurwoningen, de verkoop van woningen 
door Ons Doel, de actie “Kleiner wonen met korting”, het beleid zelfaangebrachte voorzieningen en 
buurtbemiddeling. In de rubriek “H H H H” (het historisch Hood hoekje) werd enige malen aandacht 
besteed aan de uitgave van het boekje met buurtherinneringen uit de Professorenwijk, 
Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt. 
 
2.1.7. Huurbeleid 2011 
 
Net als voorgaande jaren voerde Ons Doel een inflatievolgend huurbeleid. Dat betekende dat de 
huren van woningen, garages en parkeerplaatsen met 1,3% werden verhoogd. De huurders van De 
Parelvissers kregen in 2011 geen huurverhoging vanwege de renovatiewerkzaamheden die werden 
uitgevoerd.  
Aangezien het beleid niet wijzigde, heeft HOOD in 2011 over dit onderwerp geen advies uitgebracht. 
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2.2 HOOD, buurten  en bewonerscommissies. 
 
De verslagen hieronder zijn aangeleverd door leden van de commissies of contactpersonen. 
 
2.2.1.  Bewonerscommissie Zuid-Oost 
Deze commissie is een samenvoeging van de bewonerscommissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat 
e.o. 
Van de bewonerscommissie maken deel uit: 
- mw. C. Monfils (voorzitter) 
- dhr. E. Meijer (secretaris)    
- mw. J. Le Fèbre (penningmeester)       
- dhr. G. Mets (lid)  
- mw. J. van Steen (lid) 
 
 
 
 
De bewonerscommissie hield zich in 2011 
vooral bezig met de leefbaarheid van de buurt. 
Zo was zij betrokken bij de herbestrating van 
het Professorenpad en de Beyerincklaan, de 
werkzaamheden aan schuren en de isolatie 
van een groot aantal woningen, het plaatsen 
van vijf bloembakken bij de straten rond het 
Professorenpad en een betere bestrating bij 
de Jeu-de-Boulesbaan.                                                          Dozystraat 
De vrijwilligers van Woongroep de Beyerinck hebben de omgeving schoongehouden en het openbaar 
groen bijgehouden. 
 
 
 
 
2.2.2. Bewonerscommissie Suriname-/Antillenstraat e.o. 
Deze bewonerscommissie is zeer actief betrokken in het herstructureringsgebied Leiden-Noord. Zij 
neemt deel aan verschillende overleggen in Leiden-Noord.  
Van de bewonerscommissie maken deel uit: 
- dhr. F. Bakker (voorzitter) 
- mevr. W. Spies (2e voorzitter)                                    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Gebouw 
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2.2.3. Bewonerscommissie De Rodes. 
Deze bewonerscommissie is vooral actief op het terrein van leefbaarheid en kwaliteit van de 
leefomgeving.  
Van de bewonerscommissie maken deel uit:  
-     dhr. A. Dupuis (secretaris) 
-     mevr. A. de Vetten (penningmeester) 
-     dhr. S. Lasschuyt (lid) 
- mevr. Y. van Rheenen (lid)                         
                                                          
De Rodes staat nu niet bekend als een wijk dat overloopt van saamhorigheid. Ieder doet zijn of haar ding 
binnen de beschutting van de voordeur. Ze zeggen elkaar goeden dag en als het echt nodig is zijn zij er 
voor elkaar. Daarna sluit zich de cocon weer en gaat ieder zijns weegs.  
Maar oh wonder er broedt iets. De cocon opent zich een beetje. Er valt een brief in de bus van een tot 
nu toe alom onbekende uit de wijk. Zij (het is natuurlijke een zij die het initiatief neemt) heeft bij het 
Oranjefonds het idee gedropt de straat gezamenlijk een opfleurbeurt te geven. Het fonds honoreert het 
idee met € 500,= in het kader van de jaarlijkse burendag. Wie doet er mee ?!?! De Iepenrode, want daar 
gaat het om, is op een bepaald moment op de TV. Het maakt nogal een verpauperde indruk. (TV is 
ongenaakbaar) Snel zien wij nut en noodzaak verenigt in een opknapbeurt.  
Na inventarisatie doet iedereen mee. Wie niet kan, wordt geholpen door de buren. Advies en 
goedkeuring wordt gevraagd aan Ons Doel, de eigenaar van de panden. Zij gaan, zij het schoorvoetend 
akkoord met het idee, mits er goed materiaal wordt gebruikt. Het idee om op een dag de schuurtjes wit 
te schilderen, gaat door. Na enig rekenwerk blijkt dat € 500,= niet toereikend is voor de aanschaf van de 
materialen. Het WOZ fonds biedt hulp door middel van het ter beschikking stellen van de benodigde 
extra gelden. Zij omarmt het initiatief in het kader van haar doelstelling: "leefbaarheid door 
zelfwerkzaamheid in wijk en buurt".                         
Het is noodzakelijk de actie over twee dagen te spreiden om tot een mooi resultaat te komen. De eerste 
dag het voorwerk, schoonmaken en voorstrijken van de muren. De tweede dag het echte werk. Het is 
stralend weer.                                                     
Al vroeg komen de bewoners uit de huizen en na een goed bakkie koffie wordt de verf en de rollers 
uitgedeeld om in actie te komen. Voor de kinderen worden spellen georganiseerd en men gaat aan de 
gang. Er ontstaan spontaan gesprekken tussen de bewoners die elkaar normaal alleen gedag zeggen. 
Langzaam maar zeker krijgt de straat het aanzien dat het verdient, een stralend witte uitstraling dat ieder 
tot tevredenheid stemt. Na de nazit met een hapje en een drankje is het niet meer zo als voorheen. Men 
is uit de cocon gekomen en als een mooie vlinder fladderen we met een voldaan gevoel door de straat. 
Het “anonieme” initiatief mondt uit in een spontaan feest van saamhorigheid. 
 

 
                                                                            Iepenrode 
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2.2.4. Bewonerscommissie Nieuw-Groenhoven. 
      
                                 

 Van de bewonerscommissie maken deel uit: 
- dhr. E. Antonacci 
- mevr. M. Dijkgraaff 
- dhr. M. Kersten 
- dhr. M. Tettero 
 

            
                                               Oranjegracht 

 
De bewonerscommissie komt ongeveer eens in de zes 
weken bijeen, meestal in het bijzijn van sociaal 
medewerkster van Ons Doel, Mevr. Corrie Keijzer. 
In 2011 heeft de bewonerscommissie een schriftelijke 
enquête gehouden over het plaatsen van individuele 
watermeters voor alle bewoners van Nieuw Groenhoven. 
Op dit moment wordt het waterverbruik hoofdelijk 
omgeslagen. Wij vinden dat niet rechtvaardig, omdat het 
verbruik niet is afgestemd op persoonlijk verbruik. 
Iedere bewoner heeft een schrijven van de 
bewonerscommissie gehad, waarin bovenstaande werd 
toegelicht. Iedere bewoner die zich kon vinden in het 
voorstel werd gevraagd hiervoor te tekenen. De brief zou 
persoonlijk worden opgehaald. Meer dan 70% van de 
bewoners heeft met het voorstel ingestemd. Dit betekent dat in 2012 watermeters geplaatst zullen 
worden. 
Een steeds terugkerend punt in de vergadering zijn de schoonmaakwerkzaamheden. Die worden niet 
naar tevredenheid verricht. Ook het tuinonderhoud verloopt niet naar wens. Deze punten worden door 
de sociaal medewerkster bij Ons Doel aangekaart. Nog steeds met weinig tot geen resultaat. 
Verder is er in de wijk Nieuw Groenhoven aan de zijde van de Herengracht, Korte Langestraat en de 
Zuidsingel een verwarrende straatnaamaanduiding. Zo zijn de benedenwoningen aan de Herengracht 
geadresseerd aan de Herengracht, terwijl de bovenwoningen geadresseerd zijn aan de Korte 
Langestraat. De bewonerscommissie heeft iemand van de gemeente uitgenodigd en samen met hem de 
straatnaamverwarring in ogenschouw genomen. Hij beloofde actie te zullen nemen. Wij wachten af. 
Tot slot heeft de bewonerscommissie besloten iedere nieuwe bewoner te verwelkomen met een 
bloemetje en de activiteitenagenda van de Meelbox. Bij nieuwe bewoners is dit in goede aarde gevallen. 
In 2011 hebben 2800 personen de Meelbox bezocht om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. 
We merken dat de gezamenlijke activiteiten de sociale cohesie tussen de bewoners bevordert. 
Voor 2012 zullen wij, zoals dat eerder gedaan is, Ons Doel voorstellen om de dertig jaar oude boilers te 
vervangen door energiezuinige boilers. De oude gebruiken ongeveer 4 kilowatt per dag, wat gelijk staat 
aan zo’n € 450 per jaar. 
 
2.2.5. Zuidhoven. 
 

Aangezien de sloop en de renovatie in Zuidhoven 
zijn afgerond en de nieuwbouw nog niet is 
begonnen, is vanuit Zuihoven in 2011 niets te 
melden.          
 
 
 
 
 
 
   Duinhof 
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2.2.6. Complex Verdistraat. 
In de Verdistraat beschikt HOOD over één contactpersoon: 
- dhr. G. Verhoogt             

                                               Verdistraat 
 
2.2.7. Oranjerie-complex 
Contactpersoon: 
- mevr. M. Weterings 
In 2011 zijn er geen bijzondere dingen gebeurd wat betreft beheer, onderhoud en organisatie. Op 
gezette tijden werden klus- en tuindagen gehouden, ook voor het onderhoud van de buitenruimte aan 
de voorzijde, zoals met de gemeente is afgesproken. We vierden een huwelijk en er is een baby 
geboren. 
Hoewel de ingebruikname van de woningen alweer acht jaar geleden is, blijft het complex een 
interessant voorbeeld voor groepen en organisaties die ook iets willen met bouwen en milieu, zonne-
energie of collectief opdrachtgeverschap. Excursies en gesprekken vonden bijvoorbeeld plaats met 
een landelijke werkgroep waarin Ons Doel vertegenwoordigd is, voor de wijkvereniging Maredijkbuurt 
en in het kader van Solar Days – dit zijn landelijke open huis -dagen over zonne-energie. 
De gemeenschappelijke ruimte is natuurlijk gebruikt voor eigen vergaderingen, borrels en feestjes, 
maar ook regelmatig voor vergaderingen van verenigingen en activiteiten in Leiden, bijvoorbeeld de 
Ideewinkel, Leiden Lekker Groen en Gymnastiekvereniging Excelsior. Eén van de bewoners startte 
met een bevriende buurvrouw van de Maredijk verrassende thema-diners, die steeds snel uitverkocht 
waren. 
 
2.2.8. Bewonerscommissie Van der Lubbehof. 
Van de commissie maken deel uit:          
- mevr. C. Barendse (voorzitter) 
-     dhr. F. Heshusius (secretaris) 
-     dhr. E.Blöte (penningmeester)                                                   
- mevr. A. van der Sluis (lid) 
-   dhr.K.Kuilenburg (lid) 
   
    
    
                                           
     
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
                               vd Lubbehof                       
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2.2.9.  Bewonerscommissie Roomburg/Liviuslaan 
Het jaar 2011 was een lastig jaar voor de bewonerscommissie. Door ziekte en langdurige afwezigheid 
van twee leden van de bewonerscommissie moesten de taken van voorzitter en secretaris tijdelijk 
door andere leden van de bewonerscommissie worden waargenomen. Gelukkig kon eind 2011 de 
voorzitter zijn werkzaamheden weer hervatten en werd het secretariaat door een ander lid van de 
bewonerscommissie definitief overgenomen. Een lid heeft wegens drukke andere activiteiten de 
bewonerscommissie verlaten. 
Van de commissie maken deel uit: 
- dhr. J. Helvensteijn  (voorzitter) 
- dhr. A. Faas (secretaris en technische commissie) 
- dhr. W. van Putten (penningmeester) 
- mevr. G. Martins (lid) 
- mevr. H. Janssen (evenementen) 
- mevr. S. Onderwater (huurzaken) 
- mevr. S. Schimmel (evenementen) 
- mevr. J. Ouwerkerk (Gemiva) 
De bewonerscommissie heeft in 2011veel aandacht besteed aan het woongenot van de bewoners van 
het complex. 
Het herstel van het parkeerdek (lekkage) heeft zeer lang op zich laten wachten en kwam pas eind 
2011 gereed. De lekkage van het parkeerdek bracht ook met zich mee dat de bewoners die hun 
appartement direct boven de parkeerkelder hebben in meer of mindere mate last hadden van vocht in 
de woning. Het inregenen van de fietsenberging is nog steeds niet opgelost. Een uitgevoerde pilot, 
bestaande uit een wand die geplaatst is voor de roosters van de parkeerkelder heeft niet tot het 
gewenste resultaat geleid.  
De schoonmaak laat, ondanks de vele aandacht die de bewonerscommissie daaraan heeft besteed, 
nog steeds te wensen over. Ook de tuin is nog niet wat men ervan mag verwachten.  
Gelukkig zijn er wel een flink aantal gebreken waaraan de bewonerscommissie aandacht heeft  
besteed opgelost. Het aantal zaken waaraan de bewonerscommissie aandacht moest besteden is het 
afgelopen jaar flink gedaald.  
Er zijn Plantenbakken aan het hekwerk van bruggen gehangen en bij de ingangen van het complex 
zijn bloembakken geplaatst. Het WOZ-fonds en de afdeling wijkinitiatieven van de gemeente Leiden 
hebben de financiële middelen daarvoor beschikbaar gesteld.  
Eind 2011 werden de bewoners opgeschrikt door een brand in de parkeerkelder. Het herstel zal in 
2012 plaatsvinden. Deze gebeurtenis heeft ons geleerd dat er de komende tijd de nodige aandacht 
besteed moet worden aan de brandveiligheid van het complex. 
 
 
2.2.10. Bewonerscommissie Pioenhof                                
Van de commissie maken deel uit:  
- mevr. A. van Velzen  
- mevr. S. van de Starp    
- mevr. W. Voors 
- mevr. H. Fossen 
- dhr. R. van Hoorn 
- dhr. W. Derks 
In 2011 is een aanpakvoorstel voor  de Pioenhof en 
omgeving tot stand gekomen waarbij onderzocht wordt 
hoe de vochtproblemen, de warmte en geluidsisolatie 
van de woningen het beste kunnen worden verbeterd. 
Zowel bewoners als Ons Doel zoeken de oplossingen in een niet ingrijpende woningverbetering, 
waarbij de bewoners niet noodzakelijk hoeven te verhuizen. Er wordt maatwerk geleverd en de 
bewoners hebben de mogelijkheid om uit keuzepakketten het wooncomfort te verbeteren. In  2012 zal 
de Bewonerscommissie betrokken worden bij het onderzoek naar de best te nemen  maatregelen om 
vocht, koude en gehorigheid in bewoonde toestand te bestrijden. Ook is er afgesproken om met de 
bewonerscommissie tot een beter beheer te komen om burenoverlast (met name door de gehorigheid 
van de woningen) zoveel mogelijk in te perken. De bewonerscommissie wordt ondersteund door Jan 
Jacobs van ASW / Team Wonen. 
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2.2.11. Gezamenlijke bijeenkomsten bewonerscommissies en het bestuur van HOOD. 
 
Gezamenlijk eerste halfjaarlijks overleg  
Zoals elk jaar, organiseerde HOOD een bijeenkomst waarin de leden van de bewonerscommissies 
onderwerpen kunnen inbrengen waar bewonerscommissies mee bezig zijn, waar ze tegen aan lopen 
en hoe het overleg met Ons Doel verloopt. Doel van dit overleg is naar hen te luisteren en eventueel 
signalen door te spelen naar Ons Doel. De bijeenkomst vond plaats op 5 juli met bijdragen vanuit 
Pioenhof, Rodes, Nieuw Groenhoven en Zuidoost. De onderwerpen die werden besproken vindt u 
terug in de verslagen van de betreffende bewonerscommissies. 
  
Tweede halfjaarbijeenkomst   
Als blijk van waardering voor de vrijwillige inzet organiseerde HOOD op 25 november een gezamenlijk 
etentje met de leden van de bewonerscommissies en/of hun partner.  
Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van de secretaris van Bewonerscommissie Zuid-
Oost, de heer Ed Meijer. Hij werd toegesproken door Bram Kleijwegt van HOOD. Bram dankte Ed 
voor al zijn inzet en inspanningen en overhandigde een cadeaubon. Ook zette hij Ed’s echtgenote in 
het zonnetje met een mooi boeket bloemen. 
  

      
                    
        

 
 
 
Ed Meijer zelf liet zich ook niet onbetuigd. Hij bedankte de 
bestuursleden van HOOD voor hun aandacht en prees 
hen voor de resultaten die zij al vele jaren voor de 
huurders van Ons Doel bereiken. Tenslotte sprak hij het 
vertrouwen uit dat het goede werk van 
Bewonerscommissie Zuidoost in de komende jaren zal 
worden voortgezet. In een brief bedankte Ed het bestuur 
later nogmaals voor de wijze waarop zijn afscheid was 
gevierd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.12. Jaarbijeenkomst onderhoudsbegroting bewonerscommissies, HOOD en Ons Doel 
Op 12 december vond op het kantoor van Ons Doel het jaarlijks overleg plaats over de onderhouds-
begroting van 2012 voor de verschillende complexen. Het bestuur van HOOD was daarbij aanwezig. 
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2.3 HOOD en Ons Doel 
 
2.3.1.  Overleg met Ons Doel 
 
Kwartaaloverleg bestuurder 
Ieder kwartaal vond er een overleg plaats tussen het bestuur van HOOD en de directeurbestuurder 
van Ons Doel, Ben Noorlander. Hij werd daarbij vaak bijgestaan of vertegenwoordigd door leden van 
zijn staf, met name de manager Vastgoed en Ontwikkeling, Co Vrouwe, en de manager Wonen, Erik 
Olijerhoek. Aan de hand van managementrapportages van Ons Doel werden het beleid en lokale, 
regionale en landelijke ontwikkelingen besproken.  
 
Voortgangsoverleg met de manager Wonen 
Dit overleg vond in de regel eens in de zes weken plaats met een delegatie van HOOD om de lopende 
zaken door te nemen. Aan de orde kwamen ondermeer: de financiering van de FHLO, de 
totstandkoming van een nieuw Sociaal Statuut Leiden, voortgang van het onderhoudsplan in de 
Pioenhof, watermeters en boilers in Nieuw Groenhoven, de beperking van de woningtoewijzing aan 
inkomens boven de europa grens (€  33.614) en start van de verhuur van woningen in “Het Gebouw”. 
Ook kwamen klachten van individuele huurders aan de orde. 
 
2.3.2.  Financiering  HOOD 
In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat HOOD 0,3 % van de huuropbrengst van Ons 
Doel krijgt als financiële bijdrage. De ondersteuning van bewonersgroepen bij projecten werd door 
Ons Doel apart, maar wel via HOOD, gefinancierd. 
 
2.3.3.  Strategisch voorraadbeleid 
Dit overleg vindt sinds enige jaren plaats, doorgaans met de managers Wonen en Vastgoed en 
ontwikkeling. In 2011 werd tweemaal apart aandacht aan het onderwerp besteed.  
 
2.3.5.  Verkoop eengezinswoningen 
In de loop van 2011 kondigde Ons Doel aan dat er 700 eengezinswoningen zouden worden 
aangewezen voor verkoop. Er geldt een voorrangsregeling voor allereerst de zittende huurders en 
vervolgens andere huurders van Ons Doel. Wanneer die niet reageren worden de woningen gewoon 
via de markt verkocht. Met deze maatregel wil Ons Doel de middeninkomens bedienen en inkomsten 
verwerven voor het uitvoeren van groot onderhoud en renovatie en de bouw van nieuwe woningen. 
De verwachting was dat er jaarlijks ongeveer 20 tot 25 woningen worden verkocht. Voor huurders die 
geen interesse hebben voor koop verandert er niets. Zij kunnen gewoon hun huis blijven huren. 
HOOD heeft niet afwijzend op de maatregel gereageerd. Dat kwam ondermeer doordat Ons Doel 
toezegde dat zij het aantal sociale huurwoningen op peil wil houden: hetzij door nieuwbouw, hetzij 
door aankoop van bestaande woningen. 
 
2.3.6. Raad van Commissarissen. 
HOOD heeft recht van voordracht van twee leden van de Raad van Commissarissen van Ons Doel. In 
2011 hebben mevrouw Eva Maria Klein Schiphorst en de heer Joost Spithoven op voordracht van 
HOOD zitting in de raad. Mevrouw Klein Schiphorst was aanwezig op de voorjaarsvergadering van het 
bestuur en de leden van HOOD.  
HOOD heeft jaarlijks een informele ontmoeting met de Raad van Commissarissen. De bijeenkomst 
vond in 2011 plaats op 21 december. Besproken werden onder meer bezuinigingen, de verkoop van 
woningen door Ons Doel, de vraag hoe je huurders enthousiasmeert en het Sociaal Statuut Leiden. 
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2.3.7 Samenwerking Ons Doel en Libertas Leiden 
Ons Doel werkt nu inmiddels al geruime tijd samen met de zorg- en welzijnsorganisatie Libertas 
Leiden. Gezamenlijk bevolken zij het kantoor aan de Rijnsburgersingel. In 2011 werd onderzocht of de 
organisaties gezamenlijk arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen 
aanbieden. Uitgangspunt is dat ouderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ons Doel 
levert daar een bijdrage aan door levensloopgeschikte woonruimte te realiseren in het Gebouw, de 
Lorentzhof en de Robijnhof. Het complex De Parelvissers is inmiddels in gezamenlijk eigendom. 
In 2011 werd ook onderzocht of Libertas een honderdtal woningen op historische locaties in de Leidse 
binnenstad aan Ons Doel zal verkopen. Uiteindelijk gaat dit niet door en wordt Ymere de eigenaar.  
HOOD heeft in 2011 niet over de samenwerking geadviseerd. 
 
 
 

 
De Parelvissers 

 
 
 
 
2.3.8 Visitatie Ons Doel 
Ons Doel is lid van Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties.  Sinds 1 januari 2007 is de 
zogeheten AedesCode van kracht, waarin is vastgelegd dat alle leden zich eens in de vier jaar laten 
visiteren. Visitaties geven inzicht in de prestaties en het financieel beheer van de corporaties.  Zo’n 
visitatie of onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. In 2011 was Ons 
Doel aan de beurt. Het onderzoek werd uitgevoerd door Raeflex. 
Raeflex beperkte zich niet tot een intern onderzoek, maar er hadden ook gesprekken met organisaties 
uit de omgeving van Ons Doel plaats, de zogeheten belanghebbenden. Dat waren onder meer 
Gemeente Leiden, Libertas Leiden, de collega corporaties en ook HOOD en bewonerscommissies. 
In november 2011 vond een gesprek plaats tussen de visitatiecommissie en Ed Meier van 
bewonerscommissie Zuidoost, An de Vetten en Jannie Cambier van HOOD en Henri Zegers van 
Team Wonen. Aan de hand van een groot aantal vragen werd hun mening over Ons Doel gepeild.  
Bij uitkomen van het visitatierapport bleek dat Ons Doel op alle onderzochte onderdelen hoger 
scoorde dan de landelijk gestelde norm. Vooral de waardering door de belanghebbenden, waaronder 
HOOD, was erg positief. Het visitatierapport is te vinden op internet op de volgende link: 
http://www.visitaties.nl/4/368/.html. 
 
 
 
 
 

http://www.visitaties.nl/4/368/.html�
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HOOD en andere instellingen. 

 
2.4.1       Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en  omgeving. 
De FHLO is voor de gemeente, het regiobestuur en de corporaties de belangrijkste vertegenwoordiger 
als het om huurdersbelangen op het niveau van de stad en de regio gaat. Het is een koepel-
organisatie die in 2011 bestaat uit de vier Leidse huurdersorganisaties, namelijk: 
 
BRES   Huurdersvereniging BRES (SLS Wonen)  Leiden, Oegtsgeest 
HBE   Huurders Belangenvereniging De Eendracht (Sleutels) Leiden, Voorschoten 
HBV Leiden  Huurders Belangen Vereniging Leiden (Portaal)  Leiden 
HOOD   Huurders Organisatie Ons Doel    Leiden 
 
Het bestuur van de FHLO bestond in 2011 uit vier personen, te weten mevrouw A. van Houten en de 
heer I.M. van der Bijl, beiden bestuurslid van de HBE, de heer M. Kersten, bestuurslid HOOD, en de 
heer R. Smit, bestuurslid HBV. De heren Van de Bijl en Smit traden in de loop van 2011 af. Voor hen in 
de plaats aanvaardde de heer H. van Dam van HBV Leiden een bestuursfunctie. 
 
In de regel komt de Federatieraad van de FHLO, bestaande uit twee vertegenwoordigers per 
aangesloten huurdersorganisatie, twee maal per jaar bijeen. Doordat de Gemeente Leiden de 
subsidie, die in het verleden via Team Wonen verliep, had afgebouwd, kwam de FHLO in 2011 in 
zwaar weer terecht. Er werden een drietal extra bijeenkomsten van de Federatieraad belegd, waarin 
de toekomst en de financiële onderbouwing van de federatie werden besproken.  
Al snel bleek dat er een fundamenteel meningsverschil bestond tussen de HBE en de andere 
lidorganisaties. De HBE was van mening dat de vaste relatie tussen de FHLO en Team Wonen moest 
worden beëindigd. Op die manier kon de federatie worden afgeslankt en moesten de vrijwillige 
bestuurders meer werk voor hun rekening nemen. 
De andere leden, waaronder HOOD, wilden de relatie met Team Wonen juist in stand houden. 
Volgens hen zorgde het team voor continuïteit  en deskundigheid bij het interne en externe overleg. 
Bovendien vervulde het team een rol als ambtelijk secretariaat van de federatie, waardoor de taak 
voor de vrijwilligers werd verlicht. 
Ultimo 2011 was er nog geen duidelijkheid over de manier waarop de federatie de toekomst tegemoet 
zal treden. Gezien de sterke afname van de financiële reserve werd er voor het eerst wel weer 
contributie geheven. Voor 2012 werd een grote stijging van de contributie in het vooruitzicht gesteld. 
 
Leids Platform Wonen 
De FHLO neemt met een afvaardiging deel aan het Leids Platform Wonen (LPW), waarin ook de 
wethouder Wonen en de directeuren van de Leidse corporaties zitting hebben. Het Platform fungeert 
als een adviserend orgaan aan de Leidse gemeenteraad. Maarten Kersten is een van de 
vertegenwoordigers van de FHLO in dit overleg. 
Belangrijke onderwerpen die in 2011 aan de orde kwamen waren onder meer: de voortgang van 
gebiedsvisies, het Leids Planproces, het grondprijzenbeleid, de totstandkoming van een nieuwe 
Leidse Woonvisie, de nieuwe Huisvestingsverordening voor Holland Rijnland, tijdelijke verhuur en 
kamerbewoning, het Sociaal Statuut Leiden, de Prestatieafspraken tussen Gemeente Leiden en de 
woningcorporaties en de gevolgen van het regeringsbeleid en de economische crisis voor de 
volkshuisvesting in Leiden. 
 
Werkgroep Nota Wonen en de Leidse Gemeenteraad 
Ter voorbereiding van de eventuele herziening van de Woonvisie werden er door het LPW meerdere 
werkgroepen gevormd waaraan de vertegenwoordigers van FHLO deelnamen. Voor HOOD was dit 
telkens Maarten Kersten. Zij werden daarin bijgestaan door een interne werkgroep van de FHLO, 
waaraan vertegenwoordigers van de verschillende lidorganisaties, waaronder Jannie Cambier, 
deelnamen.  
Het bleek een intensief traject te worden waarvoor de interne werkgroep van de FHLO tien keer 
bijeenkwam en de ambtelijke werkgroep eenentwintig keer. Hoewel de planning was dat de Nota 
Wonen in maart 2012 aan de Gemeenteraad kon worden gepresenteerd, verliep het proces zo traag 
dat nu verwacht wordt dat de nota pas aan het einde van 2012 door de raad zal gaan. 
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De FHLO ontving ten behoeve van het overleg een projectsubsidie van € 28.250 voor de periode van 
1 januari 2011 tot 1 maart 2012. 
De belangrijkste bijdrage van de FHLO was het opstellen van een beleidsnotitie over zogeheten 
aanbiedingsafspraken. De strekking van die notitie was dat er niet zozeer gekeken moest worden naar 
het aantal van sociale en betaalbare huurwoningen in Leiden, maar naar het aantal woningen dat 
jaarlijks beschikbaar komt voor mensen met een laag inkomen. Ook besteedde de notitie aandacht 
aan de huishoudens met een inkomen boven de € 33.614, die door het Europese beleid buiten de 
boot dreigden te vallen, met als gevolg dat de doorstroming in de sociale woningvoorraad ernstig 
achteruit zou gaan. Wethouder van Woensel was geïnteresseerd in het voorstel, maar de corporaties 
hebben het uiteindelijk afgewezen.  
Op 2 september organiseerde de Gemeente Leiden een excursie naar Groningen, waar voorbeelden 
van stedelijke ontwikkeling en binnenstedelijk bouwen werden onderzocht. 
 
Woondebatten en D66 symposium Huur op Maat 
In het kader van de Nota Wonen organiseerden Ons Doel en de Gemeente Leiden zogeheten 
Woondebatten, waarbij  alle betrokkenen bij het Leidse volkshuisvestingsbeleid werden uitgenodigd. 
Tijdens het debat op 10 maart 2011 presenteerde de FHLO een manifest met als titel: Sociale 
huursector Leiden in gevaar: hoe garanderen we voldoende beschikbare en betaalbare 
huurwoningen? In het manifest werden de ideeën over de aanbiedingsafspraken uiteengezet.  
Op 24 augustus organiseerde D66 een symposium over het thema Huur op Maat. Hier werden 
voorbeelden uit het land gepresenteerd, waarbij huurders bijzondere huurcontracten kregen 
aangeboden. In de contracten werd een relatief hoge huur vastgelegd. Huishoudens met een laag 
inkomen kregen een korting op die huur onder de voorwaarde dat zij, wanneer hun inkomen zou 
stijgen, de hogere huur zouden gaan betalen. Inmiddels heeft de minister dit project beëindigd. 
 
Regio Holland Rijnland 
In de regio Holland Rijnland heeft de FHLO zitting in de beleidscommissie Wonen. Daarin hebben ook 
de portefeuillehouder Wonen van de regio, een vertegenwoordiging van wethouders uit de regio, de 
Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR), een vertegenwoordiging van de 
huurdersorganisaties uit de Rijnstreek en de zusterorganisatie van de FHLO uit de Duin- en 
Bollenstreek, de SRH, zitting. De beleidscommissie kwam in 2011 slechts tweemaal bijeen, waar 
viermaal gebruikelijk is. Belangrijke onderwerpen waren de invoering van de Europese 
inkomensgrens, de doorstroming via Woonzicht en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. 
 
Ter voorbereiding van de beleidscommissie vindt er ook een regulier overleg plaats tussen de VWHR 
enerzijds en de SRH en de FHLO anderzijds. Belangrijke onderwerpen waren in 2011 de positie van 
stadsvernieuwingsurgenten met een inkomen boven de Europese inkomensgrens in samenhang met 
de vrije toewijzingsruimte die corporaties hebben van 10%. Een ander onderwerp was de 
verdubbeling van de inschrijfgelden voor Woonzicht. De huurdersorganisaties hebben zich daartegen 
uitgesproken, maar de maatregel is toch doorgevoerd.  
De FHLO en de SRH ontvangen van de VWHR een projectsubsidie voor deelname aan het overleg. 
 
Door de samenvoeging van Holland Rijnland met de Rijstreek (Alphen en omstreken) is het nodig dat 
de huisvestingsverordening wordt bijgesteld. In de huisvestingsverordening zijn de regels vastgelegd 
op welke wijze corporatiewoningen via Woonzicht worden aangeboden en wie daar mag wonen 
(voorrangsregels). Aan dit overleg namen dezelfde partijen deel die ook zitting hebben in de 
beleidscommissie Wonen. 
 
In 2011 vonden elf overleggen plaats en de nodige onderlinge bijeenkomsten van de huurders-
organisaties. Gesteld kan worden dat de overleggen zeer moeizaam verliepen. Er was sprake van een 
tegenstelling tussen de huurdersorganisaties uit de voormalige Rijnstreek en de organisaties uit het 
oude Holland Rijnland. Maar ook binnen deze twee geledingen had men moeite het eens te worden. 
De nieuwe verordening zal in 2012 worden vastgesteld. De verwachting is dat gekozen zal worden 
voor een systeem op basis van inschrijvingstijd, waarbij voor Holland Rijnland voor zittende huurders 
de woonwaarde een beperkte rol zal blijven spelen.  
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2.4.2. Sociaal Statuut Leiden. 
In het Sociaal Statuut Leiden zijn de rechten opgesomd van huurders die te maken krijgen met sloop, 
renovatie en ingrijpend onderhoud. Het gaat dan bijvoorbeeld over stadsvernieuwingsurgentie en 
verhuiskostenvergoeding. Ondertekenaars van het statuut zijn Ons Doel, Portaal Leiden en De 
Sleutels en de huurdersorganisaties HBV Leiden, HBE en HOOD. Het huidige statuut loopt af op 1 
februari 2012. Om die reden richtten de huurdersorganisaties in 2011 een werkgroep op. 
Uitgangspunt hierbij was om het bestaande statuut op een beperkt aantal onderdelen aan te passen. 
Voorgesteld werd een woonlastenwaarborg, de Leidse procedure ingrijpende renovatie en sloop uit 
2009 en de al in 2008 afgesproken procedure met betrekking tot douche- en logeerwoningen op te 
nemen. Tevens werd de wens uitgesproken dat de Gemeente Leiden het Sociaal Statuut zou 
medeondertekenen. 
In de werkgroep vond een uitvoerige discussie plaats over huurprijzen en het mogelijke zoekprofiel 
van SV-urgenten. Na veel, en lang onderling overleg werd voor de zomer een concepttekst opgesteld. 
HBV Leiden en HOOD lieten zich hierbij adviseren door Team Wonen. De  HBE was voorstander van 
een ander model en legde de tekst ter advisering voor aan de Nederlandse Woonbond.   
Na een moeizame herstart van het onderlinge overleg, waarbij de HBE de gelegenheid werd geboden 
om hoofdstukken ingrijpend te wijzigen, werd een definitief concept opgesteld. Op verzoek van de 
HBE was een gedetailleerd participatietraject toegevoegd. In november werd de concepttekst 
voorgelegd aan de Leidse woningcorporaties. De verwachting is dat pas in de loop van 2012 het 
overleg tussen huurdersorganisiaties en de corporaties over het Sociaal Statuut van start zal gaan. 
Tot de afronding van het overleg blijft het bestaande statuut van kracht. 
 
2.4.3. Het WOZ-fonds. 
Drie huurdersorganisaties hebben in 2006 de Stichting WOZ-fonds in Leiden opgericht. Het bestuur 
van de stichting beheert in dit fonds het geld dat veel Leidse huurders teveel hebben betaald aan 
onroerende-zaakbelasting volgens de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).  
De huurdersorganisaties die behoren bij de woningcorporaties De Sleutels, Ons Doel en Portaal-
Leiden hebben besloten, om deze huurdersdelen van de teveel betaalde belasting in een fonds te 
beheren. Via het fonds komt het geld weer terug bij de huurders in de vorm van activiteiten, 
voorzieningen of verbeteringen in de eigen woonomgeving.  
 
In 2011 heeft het woz-fonds 50 aanvragen ontvangen voor subsidie van buurtprojecten en  
activiteiten. Totaal is aan 44 aanvragers het gezamenlijke bedrag van € 156.198 toegekend. 
Op www.wozfonds.nl kunt u het jaarverslag 2011 van het woz-fonds zien, en u vindt er de overige 
informatie over het fonds, èn het aanvraagformulier. Ook vindt u er weer de lijst met de diverse 
gesteunde aanvragen: de grotere en kleinere bedragen voor de gewenste extra’s in de buurt. 
Het woz-fonds heeft sinds medio 2007 in 4½ jaar bijna € 500.000 toegekend aan 127 aanvragen. 
Het jaarlijks steeds verder groeiende overzicht van de gehonoreerde aanvragen is een soort 
catalogus: het geeft een beeld van de inzet voor de leefomgeving gesteund door het woz-fonds. 
 
Het blijkt dat het fonds bekender is geworden in Leiden. In de laatste twee jaar is het duidelijk dat het 
fonds het jaarlijkse budget goed kwijt kan via het aantal aanvragen. Nu het woz-fonds in Leiden een 
plaats heeft te midden van diverse andere fondsen, en nu het fonds bijna 5 jaar functioneert, zal het 
bestuur met de huurdersorganisaties de resultaten weer nader evalueren. Om conclusies te trekken 
voor het beleid in de nabije toekomst. In beginsel is het woz-fonds een ‘eindig’ fonds: volgens de 
opzet zal het fonds na 12–15 jaar zijn uitgeput. 
 
Het bestuur van het woz-fonds heeft als hoofdtaak om de aanvragen te beoordelen. In het jaarverslag 
zijn de kenmerken van de aanvragen in beeld gebracht en u kunt zien in welke buurten de diverse 
aanvragen zijn gesteund. De werkwijze van het bestuur is onderwerp voor beoordeling door de raad 
van toezicht. Het gaat dan om werving en beoordeling van aanvragen, en om de werkwijze bij 
uitvoering en ‘evaluatie’ van gesubsidieerde projecten en activiteiten.  Bram Kleijwegt heeft namens 
HOOD zitting in de raad van toezicht. 
 
Het bestuur van het woz-fonds bestaat uit zeven leden. HOOD, HBE en HBV hebben ieder een lid 
afgevaardigd in het bestuur. Daarnaast heeft ieder van de huurdersorganisaties een tweede 

http://www.wozfonds.nl/�
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bestuurslid voorgedragen. Uit deze categorie heeft Hannie Nieuwland-Huisman per 31 dec. 2011 
afscheid genomen als secretaris.  
In haar plaats wordt Frederike Magez per 1 januari 2012 benoemd uit de voordracht van het bestuur 
van HOOD. De zes bestuursleden die door de besturen van de huurdersorganisaties zijn 
voorgedragen, kiezen het zevende bestuurslid uit een voordracht van de gemeente Leiden. Zo zijn 
huurdersorganisaties en gemeente betrokken bij het bestuur van het wozfonds. 
 
2.4.4. Ondersteuning Team Wonen  2011 
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben op grond van de Overlegwet recht op 
deskundige ondersteuning. De subsidiëring van de woningcorporaties is daar mede op afgestemd. 
Sinds de oprichting wordt deze dienstverlening voor HOOD verzorgd door de medewerkers van Team 
Wonen. Vaste adviseur van HOOD is Henri Zegers.  
Advisering en ondersteuning vinden plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst, waarin de 
taken en  werkzaamheden van de adviseur zijn vastgelegd en een urenraming wordt overeen -
gekomen. Elke maand vindt er tussentijdse urenverantwoording plaats, waardoor HOOD ieder 
moment het budget voor de ondersteuning in de gaten kan houden. Eind 2011 vindt  verantwoording 
van werkzaamheden van het Team Wonen plaats en worden afspraken gemaakt voor invulling van de 
ondersteuning in 2011. 
 
Frans Baks en Jan Jacobs namen ook de advisering van de bijzondere projecten waar. In 2011 waren 
dat bewonerscommissie De Parelvissers, bewonerscommissie Pioenhof en omgeving en de 
werkgroepen renovatie en nieuwbouw in Zuidhoven.  
Team Wonen vormt een zelfstandige werkeenheid van Libertas Leiden. 
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3. Financieel jaarverslag. 
 
3.1 Algemeen. 
De werkelijke uitgaven en inkomsten over 2010 worden vergeleken met de begrote bedragen van 
2010 en de werkelijke uitgaven en inkomsten van 2009. 
 
De uitgaven: 
 
 De jaaruitgaven bestaan uit vier kostenposten, te weten: 
 
A.  Huisvestingskosten: 
 Hierin zijn de uitgaven opgenomen die betrekking hebben op het huren enzovoorts van het 

pand aan de Milanenhorst 20. 
 
B.  Algemene kosten: 
 Over het algemeen gaat het hier om kosten die jaarlijks op de begroting terugkeren. 
 
C.  Bestuurs- en "Personeelskosten": 
 Hierin zijn kosten opgenomen die door het bestuur en de externe ondersteuning gemaakt zijn 

in het afgelopen jaar. 
 
D.  Verenigingskosten: 
 Hier gaat het om kosten die voor het functioneren van de vereniging gemaakt moesten 

worden, eenmalige maar ook jaarlijks terugkerende kosten. 
 
E.  Bewonerscommissies: 
 Hier gaat het om de verstrekte subsidies en andere gemaakte kosten t. b. v.  de commissies. 
  
 
 
De inkomsten: 
 
 De jaarinkomsten zijn onderverdeeld in vier posten, te weten: 
 
I.  Contributie van de leden: 
 Inkomsten uit lidmaatschapsgelden van de leden van HOOD. 
 
II. Bijdrage van de corporatie: 
 Opgebouwd uit de vaste bijdrage. 
 
III. Gemeentelijke bijdrage: 
 Opgebouwd uit een variabele en een vaste bijdrage 
 
IV. Rente en overige inkomsten. 

  Geen nadere toelichting. 
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3.2  Uitgaven Huurdersorganisatie Ons Doel 2011. 
 
3.2.1.  Huisvestingskosten: 
 

Code 
 

Omschrijving 
 

Uitgaven 
2011 

Begroting  
2011 

Uitgaven 
2010 

A1 Huur pand €   3.457, 74 €  3.460, = €   3.394, 36 

A2 Energie - servicekosten e.d. €      394, 93  €  1.480, = €      689, 54 

A3 Inrichtingskosten €          0,  = €         0, = €          0,  = 

A4 Meubilair €          0,  = €         0, = €          0,  = 

A5 Apparatuur en gereedschap €      114, 48 €     100, = €      878, 94 

A6 Schoonmaakkosten €      326, 02 €     250, = €      227, 10 

A7 Overige huisvestingkosten €          0,  = €         0, = €        51, 35 

Totaal Huisvestingskosten €   4.293, 17 €  5.290, = €   5.241, 29 

 
Toelichting: 
 
A1. Huur en servicekosten pand:  

De maandelijkse huur bedroeg t/m augustus 2011  €  285,67 Met ingang van  
1 september 2011 is de huur verhoogd naar €  293,12. 

 
A2. Energie en servicekosten enz. : 

Vanaf 1 november 2002 betaalde HOOD  50,00 per maand voor energiekosten etc. Er is over 
2011 een voorschot van € 600,- voor energiekosten betaald en over 2010 een bedrag van  
€ 205,07 terugontvangen. 
Door bij afwezigheid alle radiatoren op een lagere stand te zetten is het verbruik minder 
geworden. 

    
A3. Inrichtingskosten: 
 Hiervoor zijn geen kosten gemaakt. 
 
A4. Meubilair: 
            In 2011 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan. 
 
A5. Apparatuur en gereedschap: 

Er is een externe harde schijf aangeschaft die door het secretariaat wordt gebruikt. Er zijn 
kosten gemaakt voor de reparatie van de printer. 
 

A6.       Schoonmaakkosten:   
Aan het schoonmaken van het pand zijn natuurlijk kosten verbonden die regelmatig      
terugkeren. Er is meer uitgegeven dan begroot omdat er extra schoonmaak is verricht i.v.m. 
lekkages en kortsluiting + het slechte onderhoud door de verhuurder.  
  

 
A7. Overige huisvestingskosten: 

In 2011 zijn er geen overige kosten gemaakt.  
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3.2.2. Algemene kosten: 
 

Code 
 

Omschrijving 
 

Uitgaven 
2011 

Begroting 
2011 

Uitgaven 
2010 

 B1 Verzekeringen €     110, 36 €        100, = €     108, 15 

 B2 Huisstijl HOOD €         0,  = €            0, = €         0,  = 

       B3 Drukwerk €     659, 91 €     1.000, = €  2.101, 91 

 B4 Kantoorbenodigdheden €     461, 64 €        850, = €     592, 23 

 B5 Abonnementen etc. €     782, 17 €        850, = €     801, 37 

Totaal Algemene kosten €  2.014, 08 €     2.800, = €  3.603, 66 

 
Toelichting:   
 
B1.        Verzekeringen: 

Het betreft hier een inboedelverzekering.  
 
B2 Huisstijl HOOD: 
            In 2011 zijn er geen kosten gemaakt. 
 
B3. Drukwerk: 
 Het drukken  van het jaarverslag 2010 en het beleidsplan/begroting 2012 en  zijn in deze  
 post opgenomen. 
 
B4. Kantoorbenodigdheden: 
 Dat zijn kosten zoals cartridges, printpapier, kopieerkosten, antivirus programma en 

dergelijke. 
 
B5. Abonnementen etc.: 

Het betreft hier het inschrijfgeld van de Kamer van Koophandel, het abonnement van de              
postbus en het antwoordnummer, het blad “Huurrecht” en het blad Woonbondig van de 
Woonbond, daarnaast  bankkosten en bijdrage bankpas. 
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3.2.3. Bestuurs- & adviseurskosten: 
 

Code Omschrijving Uitgaven 
2011 

Begroting 
2011 

Uitgaven 
2010 

C1 Personele ondersteuning €   21.841, 25 €   26.520, = €   24.081, 75 

C2 Kadervorming bestuursleden €     1.982, 12 €     1.000, = €        512, 20 

C3 Vergader- & bestuurskosten €     7.762, 92   €     8 500, = €     5.614, 67 

C3a Donatie bestuur Glazen Huis €        113, 50  €            0, = €            0, = 

C4 Ondersteuning oprichting BC’s €            0,  =   €        500, = €            0,  = 

C5 Contributie FLHO €      1.250, = €     1.300, = €            0,  = 

C6 Onvoorziene uitgaven €            0,  = €        250, = €            0,  = 

C7 Symposium en jubileumkosten €            0,  = €     2.000, = €            0,  = 

C8 Bijdrage ondersteuning projecten €    13.407, 75 €    14.000, = €    12.203, 25 

C9 Subsidie/kosten  
bewonerscommissies €      2.502, 71       €      3.600, = €      2.602, 71       

Totaal Bestuur& adviseurskosten €    48.860, 25  €    57.670, = €    45.014, 58 

 
Toelichting: 

 
C1.         Personele ondersteuning: 

Per 1 januari 2011 hebben HOOD en Team Wonen een  contract ondertekend waarin door 
HOOD 280 uur wordt afgenomen voor ondersteuning door een adviseur. Betaling geschiedt 
op voorschot. Aan het eind van het jaar wordt een urenstaat opgemaakt en alleen de werkelijk 
gemaakte uren worden in rekening gebracht. Gebleken is dat de werkelijke kosten lager 
uitvielen dan aanvankelijk begroot. 

 
C2.        Kadervorming bestuursleden: 

Onderstaande  cursussen werden gevolgd bij de Woonbond in Utrecht: 
Aspirant-bestuurslid  Ton Faas  in oktober een cursus Bouwtekening lezen,   
An de Vetten en asp. bestuurslid Gerard v.d.Meulen in november een cursus Puntentellen in 
schaarste gebieden. 
De zes AB leden en de drie aspirant-leden in december de cursus Huurbeleid en woonlasten. 

 
C3.        Vergader- & overige kosten bestuur: 

De door het bestuur werkelijk gemaakte kosten zijn volledig vergoed. Uiteraard betreft het hier 
kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de functie als bestuurslid, zoals telefoonkosten, 
reiskostenvergoeding, porti e.d. Ook hiervoor geldt dat dergelijke uitgaven verantwoord 
moeten kunnen worden. Voor het jaar 2011 is de onkostenregeling voor het bestuur niet 
aangepast met indexatie. 
 

C3a.     Door het bestuur is van hun vergoedingen dit bedrag gedoneerd en bij Ons Doel gebracht. 
 
C4. Ondersteuning bij oprichting bewonerscommissies: 

In 2011 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan. 
 
C5. Contributie FHLO: 

Voor 2011 is er weer contributie betaald aan de FHLO. 
 
C6.       Onvoorziene uitgaven: 

In 2011 zijn hier geen kosten voor gemaakt. 
 
C7. Symposium- en jubileumkosten: 

In  2011 zijn hier nog geen kosten voor gemaakt.  
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C8. Bijdrage ondersteuning projecten: 

Met Ons Doel is in januari 2011 overeengekomen dat Team Wonen een viertal 
herstructureringsprojecten weer zou ondersteunen. Het betreft de werkgroep nieuwbouw 
Zuidhoven, bewonerscommissie Pioenstraat en bewonerscommissie De Parelvissers. Het 
totaal aantal uur werd geraamd op 85. De kosten voor de projectondersteuning konden 
geheel bij Ons Doel in rekening konden worden gebracht. Het gerealiseerd aantal uren kwam 
voor 2011 uiteindelijk op 132,75 uur.  
 

C9.        Subsidie/kosten bewonerscommissies 
De bijdragen worden gegeven op basis van de begrotingen die bewonerscommissies bij 
HOOD indienen voor hun organisatie en activiteiten. De vergoeding geldt standaard per 
woning in de betreffende wijk waar de commissie actief is. Voor speciale activiteiten kan extra 
geld worden aangevraagd. 

 
Specificatie subsidie bewonerscommissies: 

 

Code 
 

Omschrijving 
 

Uitgaven 
2011 

Uitgaven 
2010 

Uitgaven 
2009 

C9.1 Nieuw Groenhoven €         0,  = €     482, 00 €      64, 65 

C9.2 v.d. Lubbehof €         0,  = €         0,  = €     100,  = 

C9.3 Zuid-Oost €     581, 89 €     630, 53 €  1.149, 59 

C9.4 De Rodes €         0, = €         0, = €         0, = 

C9.5 Suriname- en Antillenstraat e.o. €         0, = €         0, = €         0, = 

C9.6 Zuidhoven €         0, = €         0, = €         0, = 

C9.7 Liviuslaan €     150, 00 €     172, 50 €         0, = 

C9.8 Pioenhof e.o. €         0, = €      250, = €         0, = 

C9.9 Kosten tbv bewonerscommissies €  1.770, 97 €  1.067, 68 €  1.035, 10 

C9.10 Scholing bewonerscommissies  €         0,  = €         0,  = €     806, 10 

Totaal Uitgaven Bewonerscies. €  2.502, 86 €  2.602, 71 €  3.155, 44 
 
Toelichting:  
C9.1.       Nieuw Groenhoven: 
     Dit jaar is er geen aanvraag voor subsidie gedaan. 
 
C9.2.       v.d. Lubbehof:  
     Deze commissie heeft geen aanvraag voor subsidie ingediend. 
 
C9.3.      Zuid- Oost: 

         Deze zeer actieve commissie heeft naar aanleiding van de ingediende begroting dit bedrag     
         aan subsidie ontvangen. 

        
C9.4. t/m C9.6. 
    Deze commissies hebben geen aanvraag voor subsidie ingediend. 
 
C9.7.      Ook deze commissie Liviuslaan is zeer actief en heeft de aangevraagde subsidie 
               ontvangen. 
 
C9.8.     De bewonerscommissie Pioenhof e.o. is mede opgericht i.v.m. de herstructureringsplannen 
               voor de wijk maar heeft voor 2011 geen subsidie aangevraagd. 
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C9.9.       Kosten tbv. Bewonerscommissies: 
     Hierin zijn de kosten opgenomen van een gezamenlijk etentje met alle commissieleden en 
                eventuele partners. 
 
C9.10.      Scholing bewonerscommissies: 
       Hiervoor zijn in 2011 geen kosten gemaakt. 
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3.2.4. Verenigingskosten: 
 

Code 
 

 

Omschrijving 
 

Uitgaven 
2011 

Begroting 
2011 

Uitgaven 
2010 

D1 Telefoonkosten €      400, 84  €       450, = €      386, 70 

D2 Porti & verzendkosten €      138, 00 €       300, = €      100, 50 

D3 Internet & e-mailkosten 
Ontwikk,- onderhoud website €      339, 87 €       300, = €      233, 66 

D4 Publiciteitsacties/ledenwerving €   4.256, 78 €    3.000, = €        44, 60 

D5 Mailing huurders & leden €   1.185, 76 €    1.500, = €   2.335, 85 

D6 Vergaderkosten (ALV) €      789, 34 €    1.000, = €      909, 02 

Totaal Verenigingskosten €   7.110, 59 €    6.550, =           €   4.010, 33 

 
Toelichting:  
 
D1.        Abonnement- en gesprekskosten telefoon en ISDN    aansluiting:   
 Het betreft hier werkelijk gemaakte kosten.  
 
D2. Porti- en verzendkosten: 
 Het betreft hier kosten die voornamelijk gemaakt worden voor het verspreiden van mailings en 

jaarverslag - beleidsplan en brieven  m.u.v. het verspreiden van HOOD nieuwsbrieven (zie 
D5).  

 
D3. Internet en e-mailkosten en onderhoud internetsite: 
 HOOD betaalt voor haar domeinnaam jaarlijks abonnementskosten en ook voor de ADSL-

aansluiting bij de provider. Voor het onderhouden van de ontwikkelde internetpagina van 
HOOD, worden kosten gemaakt,  adviezen inwinnen bij derden, het aanmaken van nieuwe 
internetpagina’s en dergelijke. 

 
D4.  Publiciteitsacties: 
 In 2011 is er 2 maal een ledenwerfactie gehouden. Daarbij is tegelijk het Hoodnieuws onder 

de niet leden verspreid. In deze kosten zijn ook het opnieuw drukken van ledenwerf folders en 
lidmaatschapkaarten etc. inbegrepen. 

 
D5. Mailing huurders en leden: 
 Het betreft o.a. kosten die gemaakt zijn voor het verzorgen en verspreiden van HOOD-

nieuwsbrieven. Voor de verspreiding van de mailings worden vrijwilligers ingezet. Zij krijgen 
daarvoor een vergoeding van € 0,25 per adres.  

 
D6.  Vergaderkosten: 
 Het betreft hier kosten voor de uitnodigingen, zaalhuur e.d. voor het houden van Algemene 

Ledenvergaderingen.            
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3.3 Inkomsten Huurdersorganisatie Ons Doel 2010 
 
3.3.1. Contributie inkomsten : 
 

Code 
 

Omschrijving 
 

Inkomsten 
2011 

Begroting 
2011 

Inkomsten 
2010 

  I  L Contributie 2011 €    4.736, 23 €     4.750 €          7, 20 

Totaal Contributie inkomsten €    4.736, 23    €     4.750,  = €   6.438, 58     

 
Toelichting: 

 
I k. Contributie 2011: 

Per 31 december 2011 was het aantal leden 668 incl. donateurs, dit zijn voormalige huurders 
die enkele jaren geleden hun woning van Ons Doel hebben gekocht. In 2011 zijn 50 leden 
vertrokken en hebben zich na ledenwerving in april  48 nieuwe leden aangemeld. De nieuwe 
aanmeldingen van de werving in dec.2011 zijn hier niet bij geteld omdat het lidmaatschap in 
2012 ingaat.   
De contributie wordt sinds 1 januari 2003 door Ons Doel geïnd.  
 

3.3.2. Bijdrage corporatie : 
 

Code 
 

Omschrijving 
 

Inkomsten 
2011 

Begroting 
2011 

Inkomsten 
2010 

II a Bijdrage Ons Doel €   39.136, 70 €     35.960, = €   38.093, 95 

II b Bijdrage projecten €   13.407, 75 €     14.000, = €   12.203, 25 

Totaal Bijdrage corporatie €   52.544, 45 €     49.960, = €   50.297, 20 

 
Toelichting:  
 
II a.Vaste bijdrage Ons Doel: 

Deze inkomsten zijn gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst en is inclusief de   
bijdrage voor de Bewonerscommissies. 

II b. Bijdrage Projecten: 
 Het betreft hier de werkelijk gemaakte ondersteuningskosten ten behoeve van een viertal  

herstructureringsprojecten die volledig door Ons Doel worden vergoed (zie ook C8.). 
 
3.3.3. Bijdrage gemeente : 
 

Code 
 

Omschrijving 
 

Inkomsten 
2011 

Begroting 
2011 

Inkomsten 
2010 

III a Gemeentelijke bijdrage 2010 €          0, = €          0, = €      1.350, = 

Totaal Gemeentelijke bijdrage €          0, = €          0, = €      1.350, = 

 
Toelichting:  
 
III a.Gemeentelijke bijdrage: 

De gemeente heeft de jaarlijkse bijdrage aan huurdersorganisaties m.i.v. 2011 afgeschaft. 
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 3.3.4 Rente en overige inkomsten: 
 

Code 
 

Omschrijving 
 

Inkomsten 
2011 

Begroting 
2011 

Inkomsten 
2010 

IV a Rente inkomsten €      991, 92 €       1.200, = €   1.498, 77 

IV b Overheveling reserves €   4.005, 49  €     14.100, = €          0, = 

Totaal Rente en overige €   4.997, 41 €     15.300, = €   1.498, 77 

 
 
3.4 Totaal overzicht inkomsten en uitgaven HOOD 2011. 
 

Code Omschrijving Uitgaven 
2011 

 
 

Code Omschrijving Inkomsten 
2011 

 
 

A Huisvestingskosten €     4.293, 17 I contributie leden €    4.736, 23 

B Algemene kosten €     2.014, 08 II bijdrage corporatie €  52.544, 45   

C Bestuurs-adv.kosten €   48.860, 25 III gem. bijdrage €          0,  = 

D Verenigingskosten €     7.110, 59 IV rente & overige €    4.997, 41  

  Totale uitgaven €   62.278. 09   Totale inkomsten €  62.278, 09 
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Verslag Kascommissie 
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Bijlage: Lijst van afkortingen  
 
BRES  Huurdersvereniging BRES 
FHLO  Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken  
HBE  Huurders Belangenvereniging De Eendracht 
HBV  Leiden Huurders Belangen Vereniging Leiden  
HOOD  Huurders Organisatie Ons Doel 
LPW  Leids Platform Wonen 
SRH  Stichting Regionaal Huurdersoverleg  
VWHR  Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland  
WOZ  wet Waardering Onroerende Zaken 
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