
VERSLAG  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  HOOD 
DINSDAG  13  DECEMBER  2005 

'RIJN  EN  VLIET’  
AALTJE  NOORDERWIERLAAN 1,  LEIDEN 

 
 
Aanwezig: 
Zie bijlage presentielijst  
Afwezig mk.:  Mw. J. de Boer (aspirant bestuurslid), dhr. A. Dupuis, mw. J. le Fèbre, Dhr. G. 
Mets,  dhr. E. Meijer, mw. C. Monfils, mw. N. Stroef en dhr. J.C.  de Water. 
 
 
1. Opening/mededelingen 
De voorzitter de heer Ruud Elfferich opent de vergadering om 20.25 uur en heet de 
aanwezigen welkom. Ruud leest een inleidend stuk voor, waarvan een korte samenvatting: 
Ruud meldt dat het zijn eerste ‘troonrede’ is als nieuwbakken voorzitter. Via Ton Dupuis is 
Ruud binnengesleept binnen het HOOD bestuur. Het is een uitdaging welke Ruud niet uit de 
weg gaat. Samen met het bestuur en de onvolprezen steun van oud gediende, werken we hard 
aan de missie van HOOD. De missie waar u als huurder van Ons Doel zich goed in kan 
herkennen. Het bestuur van HOOD is zich er van bewust dat wij er voor u zijn. Door de 
wisseling in het bestuur moesten wij ons settelen. Intensief contact is al op korte termijn 
aardig gelukt. Er leven veel ideeën binnen het bestuur en is er ook de taakstelling waaraan 
HOOD zich heeft verbonden door de samenwerkingsovereenkomst met Ons Doel. Die ideeën 
willen wij eerst met u bespreken en uw vertrouwen waarmaken. Voor u ligt het beleidsplan 
2006 en u bent van harte uitgenodigd uw eventuele veranderingen er aan toe te voegen of 
kenbaar te maken. Samen, huurders en bestuur staan we voor een toekomst, die wat de 
volkshuisvesting betreft, er roerig uit zal zien. Natuurlijk blijft het koffiedik kijken en daar 
zijn we niet erg goed in. Dus samen staan we sterk! 
Laat dit ons motto zijn voor de toekomst. Ruud wenst de leden van HOOD een prettige 
vergadering toe. 
 
2. Vaststelling Agenda 
De vergadering gaat akkoord met de volgorde van de agenda. 
 
3. Mededelingen 
Het concept beleidsplan- en de begroting 2006 is door één huurder opgevraagd. 
 
4. In- en uitgaande stukken 
Er zijn geen in- en uitgaande stukken. 
 
5. Verslag Algemene Ledenvergadering 6 juni 2005 
Het verslag wordt zowel inhoudelijk- als tekstueel behandeld. Dhr Verhoogt meldt dat er voor 
een half jaar een bedrijf met mindervaliden is ingehuurd voor het schoonmaken van de 
portieken aan de Verdistraat. Het is een proef en er staan geen kosten tegenover. Mw. 
Hoogstraten maakt de opmerking dat aan de Leliestraat 1 t/m 15 geen tegels liggen, maar 
gras. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt onder dankzegging 
goedgekeurd. 
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6.         Goedkeuring beleidsplan- en begroting 2006 
Beleidsplan 2006 
Dhr. Henri Zegers van de LWO stelt zich vóór aan de leden van HOOD. Frans Baks (het 
trouwe gezicht van HOOD) is helaas afwezig en Henri vervangt hem. Henri geeft een 
uiteenzetting over de veranderingen, de nieuwe leden en de samenwerkingsovereenkomst. 
Een belangrijk element is dat Ons Doel zelf portefeuillehouders heeft aangewezen. Dit zijn 
specialisten uit de werkorganisatie. Het overleg tussen HOOD en Ons Doel zal in de toekomst 
vooral via de portefeuillehouders verlopen. Het bestuur van HOOD heeft zich opnieuw 
gebogen over de wijze waarop het kan inspelen op de behoefte van de eigen organisatie en de 
portefeuillestructuur van het overleg met Ons Doel. Dit heeft geleid tot een nieuw verdeling 
van de werkgroepen. De werkgroepen kunnen worden samengesteld uit één of meer 
bestuursleden van HOOD en aangevuld met vrijwilligers uit de achterban van de organisatie. 
De volgende werkgroepen zijn benoemd: Visie, strategie, beleid, planning. Huurzaken,- regels 
en- prijzen. Woonkwaliteit en techniek. Externe communicatie en representatie. Interne 
communicatie en informatie. Secretariaat en administratie. Financiën en financiële 
administratie. Verdere toelichting op de werkgroepen is te lezen op pagina 5 van het 
beleidsplan. 
Dhr. van Brakel vraagt of zeven werkgroepen wel te bemannen c.q. bevrouwen zijn? Op dit 
moment bestaan de werkgroepen alleen nog uit de bestuurders. Ton Dupuis vraagt schriftelijk 
of er al een invulling is gegeven aan de werkgroepen die actief gaan worden. Henri Zegers 
meldt dat via de nieuwsbrief een oproep zal worden gedaan voor vrijwilligers. Mieke 
Weterings voegt eraan toe dat wanneer alle onderwerpen behandeld zouden worden, het iets 
te veel zal worden. Dhr. van Hees vraagt uitleg over de werkgroep huurzaken,- regels en- 
prijzen. Het is duidelijk dat door de landelijke ontwikkelingen het huurbeleid van Ons Doel 
moet worden aangepast. HOOD verwacht een intensief traject, waarbij veel aandacht zal zijn 
voor het landelijk beleid en ontwikkelingen in Leiden en omstreken. Op dit moment werken 
de aangesloten huurdersorganisaties samen met de FHLO en met de huurdersorganisaties uit 
de Duin- en bollenstreek. Gesproken wordt over de kaalslag aan de Willem der Zwijgerlaan 
en het Zwarte pad. In Zuid West zijn de huurders van Portaal en Ons Doel samengetrokken. 
Op dit moment loopt Portaal iets voor.  
Op pagina 8, regel 10 van het beleidsplan heeft Ton Dupuis schriftelijk de volgende correctie 
gemaakt: De zin luidt als volgt: HOOD heeft het recht van voordracht van een bestuurslid + 
een kwaliteitszetel en een lid van de Raad van Toezicht. 
Begroting 2006 
Henri meldt dat het behandelen van de begroting niet zijn sterkste punt is. De begroting is een 
voortzetting wat u allen bekend is. HOOD blijft voor de toekomst voor vernieuwing 
investeren. Dhr van Hees verwijst naar B2 op pagina 11 en D4 op blz. 14 en vraagt of deze 
hetzelfde zijn. An antwoordt dat dit twee verschillende posten zijn. Ton Dupuis merkt in zijn 
schrijven nog op dat het betalen van de contributie voor de FHLO ‘alle waar naar z’n geld is’. 
Hij heeft de indruk dat deze organisatie meer hooi op de vork neemt, als dat zij aankan. Dit 
mag geen financiële consequenties voor HOOD betekenen. In het verslag van de ALV van 6 
juni 2005 wordt melding gemaakt over het project Lengo Letu. Dit project loopt door tot en 
met 2006. Ruud vraagt de vergadering om instemming voor het beleidsplan- en begroting 
2006. Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord. 
 
7. Benoeming kascommissie t.b.v. het jaarverslag 2005 
De dames de Vrind, Leliestraat 13 en Hoogstraten, Leliestraat 15 stellen zich beschikbaar 
voor het controleren van de financiële stukken t.b.v. het jaarverslag 2005. 
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PAUZE 
 
8.  Nieuwe structuur HOOD 
Ruud legt de vergadering uit over de nieuwe structuur binnen HOOD. Er is een behoorlijke 
vernieuwing ontstaan binnen het bestuur. Wij zijn een nieuwe weg ingeslagen met 
werkgroepen en de portefeuillehouders Ons Doel. Wanneer de werkgroepen regelmatig bij 
elkaar komen, wordt verslag gedaan binnen de Algemene Bestuursvergadering van HOOD 
Dit is tijd besparend en men hoeft niet weer te discussiëren over bepaalde onderwerpen. 
Individuele ondersteuning zal worden geboden door het Team Wonen van de LWO (Henri 
Zegers of Frans Baks). Hood hoopt over een jaar u hieraan een goede invulling te kunnen 
presenteren. 
 
9. Voortgang Stichting WOZ i.o. 
Het is inmiddels voor een ieder duidelijk dat de Stichting WOZ i.o. zich gaat bezig houden 
met de te veel betaalde OZB-gelden door huurders. Het is een onmogelijke taak om bij 
mutatie het teveel betaalde terug te betalen. Besloten is het te besteden aan projecten. 
Viermaal per jaar kunnen er ideeën worden aangedragen. Per onderwerp/idee staat daar  
maximaal € 25.000.- tegenover.  Het project geldt voor 10 jaar. Op 12 januari 2006 zal de 
eerste vergadering plaatsvinden. Vanuit de HOOD is voorgedragen Ton Dupuis als lid van het 
bestuur en Sacha Kroonenberg als lid van de Raad van Commissarissen. 
Mw. Hoogstraten merkt op dat € 700.-. wel erg veel geld is voor advertentiekosten in de 
krant. De mening van HOOD is dat er erg veel publiciteit aan moet worden gegeven en dat 
kost geld. 
 
10. Evaluatie 2e lustrum 2005 
Ruud meldt dat het voor hem een vuurdoop was i.v.m. de kennismaking met het HOOD-
bestuur. Het geheel was goed georganiseerd- en uitgevoerd. De heren van Brakel en Verhoogt 
hebben de dag ook als zeer postief ervaren. Jammer dat het veel te laat in het HOOD-nieuws 
was opgenomen. 
 
11. Rondvraag 
Dhr. Verhoogt vraagt nogmaals het bestuur van HOOD eens te gaan kijken naar het 
tuinonderhoud aan de Verdistraat 5 t/m 47. Het is in zeer slechte staat en de paden aan de 
achterkant zijn door de regen verzakt. Ruud zegt toe dat er contact wordt opgenomen met Ons 
Doel. Dhr. van Brakel meldt dat twee jaar geleden door Ons Doel is toegezegd dat de 
brandpoorten aan de Lorentzkade zouden worden betegeld. Tot op heden nog niet uitgevoerd. 
Het is een probleem voor de ouderen. HOOD zegt toe dit punt aan te kaarten bij Ons Doel. 
Dhr. van Brakel merkt verder op dat hij in eerste instantie moest wennen aan de 
vergadermethode van Ruud. Stond er eerst was sceptisch tegenover. Na vordering van de 
vergadering alleen maar complimenten. Vanuit de vergadering ontvangt Ruud applaus. 
Dhr. Jan Cornet, Minnenbroersgracht 13, 2312 RV, Leiden, tel.: 071-5125845 meldt zich aan 
als vrijwilliger voor een van de werkgroepen. Hij hoopt op korte termijn hierover bericht te 
ontvangen. 
             

13. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt een ieder voor zijn/haar positieve 
inbreng Verder prettige feestdagen toegewenst en goed en gezond 2006! 
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Nagekomen bericht m.b.t. het complex Verdistraat 
Het Team Wonen van de LWO heeft navraag gedaan m.b.t. de vraag van dhr. Verhoogt over 
het tuinonderhoud aan de Verdistraat: 
Over het onderhoud en servicekosten kan het volgende worden opgemerkt: 

1. Wanneer de tuinen het karakter hebben van openbaar groen, mogen er helemaal geen 
servicekosten worden berekend (zie uitspraak Hoge Raad in Woonrecht 11/2005, p. 
362). Als dat het geval is moet Ons Doel daarop worden gewezen. Eventueel kan de 
brief een specifiek (Verdistraat) en een algemeen karakter hebben (hoe gaat Ons Doel 
tuinzaken regelen); 

2. Wanneer de tuinen geen openbaar karakter hebben moet Ons Doel natuurlijk gewoon 
fatsoenlijk onderhoud plegen. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de achterpaden 
(opnieuw bestraten en/of de riolering vervangen). Ook dat kan in een brief worden 
gezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter,        Secretaris, 
R. Elfferich        J. Cambier-Rijnhout 
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BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING D.D.  13  DECEMBER   2005. 
 
 
6. Goedkeuring beleidsplan- en begroting 2006 
Het beleidsplan- en de begroting 2006 wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
7. Benoeming kascommissie 
De dames de Vrind en Hoogstraten stellen zich beschikbaar voor het controleren van de 
financiële stukken t.b.v. het jaarverslag 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIEPUNTENLIJST BEHORENDE BIJ HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2005. 
 
 
 
1. Tuinonderhoud Verdistraat    Ons Doel/HOOD 
 
2. Brandgang betegelen Lorentzkade   Ons Doel/HOOD 
 
3. Bericht sturen aan vrijwilliger,  

Dhr. Jan Cornet     HOOD 
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