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VERSLAG  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  HOOD 

DINSDAG  19  NOVEMBER  2013 
BUURTCENTRUM  ‘De  KOOI’ 

DRIFTSTRAAT 49 
LEIDEN 

 
Aanwezig bestuur: Dhr. A. Korteweg (voorzitter), dhr. A. Kleijwegt (vice-voorzitter), mw. J. Cambier 
(secretaris), dhr. M. Kersten (algemeen bestuurslid), dhr. A. Faas (algemeen bestuurslid) en dhr. J.A. 
Oudshoorn (aspirant bestuurslid). 
Aanwezig Team Wonen: dhr. H. Zegers (adviseur). 
Aanwezig RvC: mw. A. Verlaan en dhr. H. Michels. 
Afwezig mk. bestuur: mw. A. de Vetten (penningmeester). 
Aanwezig zeven leden. 
Afwezig mk. leden:  Dhr. E. Blöte, v.d. Lubbehof, mw. C. Deutz, Professorenpad, fam. Franken, 
Iepenrode, dhr. R. Geenen, Arubapad, dhr. G. Mets, Kanaalstraat, mw. J. v.d. Steen, Professorenpad, 
mw. R. Zielonka, Waardgracht, dhr. G. Verhoogt, Verdistraat, dhr. G.J. Weber, Lindestraat. 
 
1. Opening/mededelingen 
De voorzitter, dhr. Arie Korteweg  opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen en in het 
bijzonder  mw. Ankie. Verlaan en dhr. Herman Michels welke op voordracht namens HOOD de Raad 
van Commissarissen vertegenwoordigt, van harte welkom. Ankie participeert al één jaar in de RvC en 
Herman is inmiddels door de RvC benoemd.  
2.  Vaststelling agenda 
De vergadering gaat akkoord met de volgorde van de agenda. 
3. In- en uitgaande post 
De ingekomen post bestond vooral uit afmeldingen van leden voor de vergadering. De post wat door 
HOOD wordt verstuurd- en binnenkomt, gaat voor 95% digitaal. Zijn er stukken bij welke in het 
belang van de leden zijn, wordt dit altijd meegedeeld tijdens de vergadering. Vergaderstukken voor de 
ALV en het HOOD-nieuws wordt altijd per post bezorgd. 
De uitgaande stukken waren alleen de vergaderstukken. 
4. Mededelingen vanuit het bestuur w.o. afronding Sociaal Statuut 2013-2018 en benoeming 
 nieuwe kandidaat Raad van Commissarissen Ons Doel 
Er zijn géén stukken voor de ALV opgevraagd. 
Sociaal Statuut: 
Bram Kleijwegt meldt dat hedenmiddag het Sociaal Statuut is getekend door vier corporatie 
directeuren t.w.: De Sleutels, Portaal, Ons Doel en Ymere en de drie voorzitters van de 
huurdersorganisaties. Na een kleine twee  jaar vertraging te hebben opgelopen was het eindelijk dan 
zover. Het grote struikelblok was het gemeenschappelijk probleem over de huurgewenning. Het 
statuut is opgesteld en ondertekend voor een periode van vijf  jaar (2013 – 2018). Verder is er nog stil 
gestaan bij de energielabels. 
Benoeming op voordracht van HOOD, dhr. Herman Michels, lid van de RvC. 
Arie Korteweg en Jannie Cambier hebben deel uitgemaakt van de sollicitatiecommissie. Na de 
procedure te hebben doorlopen, heeft HOOD twee gelijkwaardige kandidaten voorgedragen. De keus 
is uiteindelijk op Herman gevallen. 
Herman is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in de volkshuisvesting. Heeft door zijn 
werkzaamheden bij een corporatie in Zoetermeer te maken gehad met een soortgelijke 
huurdersorganisatie als HOOD. Heeft het overleg met de huurdersorganisatie als een meerwaarde 
ervaren. De volkshuisvesting liep als een rode draad door het werkzame leven van Herman. Hoewel de 
sector nu onder vuur ligt, is de corporatie in de visie van Herman essentieel voor de samenhang van 
onze samenleving. Vanuit die opvatting wil hij als lid van de RvC een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van Ons Doel. Toezicht is nodig om een evenwichtige koers te houden. Kennis en 
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inzicht zijn voor goed toezicht op afstand nodig. Hij wil de komende jaren die rol vervullen en 
verheugt zich op een goede samenwerking met HOOD. 
5. Mededelingen vanuit de leden. 
Gerard van der Meulen en Ellen Hoogstraten uit de Leliestraat melden dat de binnentuinen zijn  
opgeknapt. Ellen merkt op dat er door de bewoners niet- of nauwelijks gebruik van de binnentuinen 
wordt gemaakt. Men zit het liefst achter de schutting van zijn- of haar tuin. Een beter idee zou zijn om 
potten met bloeiende plantjes te plaatsen op de muurtjes aan de voorkant van de woningen. Blijkt dat 
de tuinen aan de voorkant gemeentegrond is. In het kader van de bezuinigingen wordt de vraag gesteld 
over hoeveel geld er nog kan worden geïnvesteerd door Ons Doel? Is niet bekend en zal worden 
nagevraagd. Nog even wordt stilgestaan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en de 
prestatieafspraken. Om goede afspraken te kunnen maken moeten de huurdersorganisaties erbij 
betrokken worden. 
6. Goedkeuring concept-beleidsplan 2014 
Het voorwoord behorende bij het beleidsplan wordt voorgelezen door de voorzitter, Arie Korteweg. 
Voorwoord beleidsplan 2014: 
Onze verhuurder, woningstichting Ons Doel, gaat in het komende jaar de gevolgen van het zuinige 
rijksbeleid echt merken. Vooral de verhuurdersheffing tikt behoorlijk aan. Dat betekent dat onze 
woonlasten omhoog gaan. Als dat het enige was, zou dat nog wel te dragen zijn. Maar het staat naast 
lastenverzwaringen op allerlei gebied. 
Voor Ons Doel betekent het tevens dat een heleboel niet meer kan zoals het vroeger ging. Men zal zich 
wat meer bedenken voordat er geld wordt uitgegeven aan onderhoud, aan leefbaarheid, aan 
woningverbeteringen, aan energiebesparing en zeker bij nieuwbouw. Dat zou bij Ons Doel 
gemakkelijk tot verstarring kunnen leiden: blijf zitten waar je zit en verroer je niet. We zullen dus als 
huurdersorganisatie onze vrienden van Ons Doel moeten stimuleren om hun doelstellingen waarvoor 
ze altijd stonden te blijven vasthouden. 
In dit beleidsplan staat op welke terreinen en op welke wijze wij dat gaan doen. Het plan is behoorlijk 
ambitieus. Het bestuur zucht wel eens: moeten we niet eens stoppen met al die ballen in de lucht 
houden? Maar zoals altijd is het dan vreselijk moeilijk een keus te maken. Je laat een onderwerp waar 
je je jarenlang voor hebt ingezet niet zo maar vallen. 
Laten we het dus maar zo proberen, zonder elkaar te overvragen. Het is altijd gelukt, dus de hoop is 
terecht dat het weer zal lukken. 
Dhr. Henri Zegers van Team Wonen zal een toelichting geven op het beleidsplan. 
Pagina- voor pagina wordt het stuk doorlopen. Henri meldt dat er zich voor 2014 niet veel wijzigingen 
voordoen. Net als in 2013 zal voor een groot deel de jaarlijkse huurverhoging met 4% omhoog gaan. 
Mocht de belastingdienst voor 1 mei alles op orde hebben, bestaat de kans dat de huren 
inkomensafhankelijk worden verhoogd. HOOD zal in overleg met Ons Doel proberen om een 
gematigd huurbeleid te voeren. Dit is een speerpunt voor 2014! 
Het bestuur moet op peil blijven. HOOD is betrokken op stedelijk en regionaal gebied. Het SVB staat 
regelmatig op de agenda in nauwe samenhang met het huurbeleid. Voor het WOZ fonds draagt HOOD 
bestuurders voor en  Bram Kleijwegt maakt namens HOOD deel uit van de Raad van Toezicht. De 
FHLO bestaat op dit moment uit drie huurdersorganisaties. Iedere H.O.  wijst een afgevaardigde voor 
het bestuur aan. HOOD wordt financieel ondersteund door Ons Doel, wat is vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst. 
Op het sociale gedeelte zijn geen op- of aanmerkingen en wordt goedgekeurd door de aanwezige 
leden. 
7. Goedkeuring concept-begroting 2014 
Dhr. Henri Zegers geeft door de afwezigheid van mw. An de Vetten, penningmeester van HOOD een 
toelichting op de begroting. Op pagina 12 van de begroting zal onder C5 de contributie voor de FHLO 
worden aangepast (min 10%). HOOD blijft binnen haar begroting en er wordt zuinig mee omgegaan. 
Mw. Corrie Monfils schrikt van het grote bedrag onder C1. Dat is de grootste post. Het is de 
ondersteuning door Team Wonen aan HOOD. 
Vanuit de zaal zijn er verder geen op- of aanmerkingen en de begroting en wordt goedgekeurd door de 
aanwezige leden. 
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8. Instellen kascommissie 2014 
Dhr. Gerard van der Meulen is bereid om vóór twee jaar de kas te controleren. Erik Blöte heeft er één 
jaar opzitten en stelt zich ook beschikbaar voor 2014. 
9. Is er nog toekomst voor de sociale huursector? 
Dhr. Henri Zegers is bereid gevonden om aan de hand van uitgedeelde sheets een toelichting te geven. 
Om te beginnen: Wat minister Blok gaat doen met de woningcorporaties (hervormingsagenda 
woningmarkt), betreft zowel koop- als huurmarkt. Een regen van akkoorden en voorstellen. Aedes 
heeft in het najaar van 2013 ingestemd. De verhuurdersheffing: Corporaties moeten vanaf 2017 € 1.7 
miljard bijdragen aan Rijksbegroting via verkoop en extra huurverhogingen boven inflatie. De 
huurders zijn hiervan de dupe. Zij zullen steeds meer moeten gaan betalen voor minder goed 
onderhouden woningen. Er zullen steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar komen, waardoor 
starters en doorstromers in de knel komen. Alle huurders, zowel met een laag inkomen, als met een 
middeninkomen voelen al de gevolgen van de regeringsmaatregel. 
De volgende vraag is van mw. Ricarda Zielonka  schriftelijke binnengekomen. 
Ik vind de ontwikkelingen omtrent sociale huurwoningen zeer ernstig en ben benieuwd of er 
mogelijkheden zijn om dit proces (steeds minder sociale huurwoningen, meer kosten voor minder) 
tegengewerkt kan worden? 
10. Pauze    
11. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 mei 2013 
Blz.2: punt 6, op verzoek van dhr. Touw uit de brief, regel 12 tot en met 14 verwijderen. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 
13. Benoeming dhr. Jan Arie Oudshoorn tot bestuurslid HOOD 
Dhr. Jan Arie is huurder van Ons Doel en heeft inmiddels één jaar mee geparticipeerd als aspirant 
bestuurder. Van beide kanten wordt voorgesteld om Jan Arie door de ALV te benoemen. 
De vergadering  maakt geen bezwaar en Jan Arie wordt benoemd. 
14. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Mw. le Fébre deelt mede dat er een gesprek met Ons Doel heeft plaatsgevonden over verschillen in de 
huur voor dezelfde woningen. De berekening is correct, weinig verschil geconstateerd of men nu 
langer- of korter in de woning woont. Arie voegt er nog aan toe dat mogelijk iedereen verschillende 
percentages krijgt en uiteindelijk op dezelfde huur uitkomt. 
Maarten Kersten deelt mede dat kandidaat die door HOOD is voorgedragen voor de Co Verhoogprijs, 
is afgewezen. 
15. 
De  voorzitter dhr. Arie Korteweg  sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt de leden en ook de 
twee leden van de Raad van Commissarissen voor zijn/haar positieve inbreng. 
 
 
Voorzitter,       Secretaris, 
Dhr. Arie Kortweg      Mw. Jannie Cambier-Rijnhout 
 
 
 
 
GENOMEN BESLUITEN BEHORENDE BIJ HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING D.D.  19 NOVEMBER 2013 
 
6. Goedkeuring  Beleidsplan 2014 
 Het beleidsplan 2014 wordt door de leden goedgekeurd. 
7. Goedkeuring  Begroting 2014 
 De begroting 2014 wordt door de leden goedgekeurd. 
8. Dhr. Gerard van der Meulen neemt plaats voor twee jaar in de kascommissie 
13. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van dhr. Jan Arie Oudshoorn tot 
 bestuurslid HOOD 
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