Bijlage 1
Opdracht aan de commissie "HOOD Nieuwe Stijl"
Doel: een goed en efficiënt werkende huurdersorganisatie en aantrekkelijke bestuursfuncties.
Uitgangspunt: 1) Hoofdtaak van de vereniging HOOD moet zijn: het namens de huurders
adviseren van Ons Doel, de gemeente en Holland Rijnland, overeenkomstig de Overlegwet.
2) Daarnaast bevordert HOOD, samen met Ons Doel, de participatie van de huurders in
allerlei vorm.
Opdrachtgever: Arie Korteweg, namens het HOOD-bestuur, is opdrachtgever van de
commissie. Hij koppelt regelmatig op het HOOD/bestuur terug en overlegt regelmatig met
Christoffel Klap, bestuurder van Ons Doel.
Taak van de commissie: De commissie brengt onafhankelijk advies uit over een beter
functioneren van HOOD. Dit advies moet een helder beeld geven van de rol die HOOD moet
spelen. Daaruit moet volgen:
- welke taken moeten worden uitgevoerd en welke taken kunnen worden geschrapt of worden
overgedragen aan Ons Doel, of aan anderen,
- hoe het HOOD bestuur kan worden ontlast en ondersteund door projectgroepen van
huurders, die de advisering voorbereiden,
- hoe moet worden gecommuniceerd met de HOOD-leden en met alle huurders van Ons Doel.
- een plan voor werving van HOOD-bestuursleden.
Dit advies behoeft niet op alle punten in detail te gaan m.b.t. de wijze van uitvoering. De
details kunnen door het HOOD-bestuur in nieuwe samenstelling nader worden ingevuld.
Informatie: De commissie laat zich inspireren door de discussienotitie Andere Werkwijze
HOOD en door interviews met bestuursleden van HOOD, Henri Zegers (ondersteuner van
HOOD) en medewerkers en commissarissen van Ons Doel. Voor concrete informatie kan de
commissie contact hebben met Jannie Cambier of Suzanne Bouwman.
Tijdschema: De commissie streeft er vooralsnog naar dat haar advies kan worden behandeld
in het HOOD-bestuur op 13 november, in het periodiek overleg OD-HOOD op 20 november
en in de ALV op 22 november.
Samenstelling: Bij de oprichting bestaat de commissie uit: Anne van Velzen, Nelleke van
Varick, Frans Bakker en Nico van de Wetering. Het HOOD-bestuur beslist over vervanging
of aanvulling.
Ondersteuning: De commissie wordt ondersteund door een professional, die na raadplegen
van de commissie door het HOOD-bestuur wordt benoemd en door Ons Doel wordt
ingehuurd. Na decharge van de commissie kan de professional eventueel als vervolgopdracht
krijgen: het begeleiden van de overgang naar de nieuwe werkwijze.
Vergoeding: Ons Doel verleent de commissieleden een vrijwilligersvergoeding.

Bijlage 2
De bestuurssamenstelling
Na vertrek in het voorjaar van Maarten Kersten en Ton Faas, bestaat het bestuur nu uit:
Arie Korteweg (voorzitter), Jannie Cambier (secretaris), Bram Kleijwegt (algemeen
bestuurslid) Wil Spies (algemeen bestuurslid) en Jan Arie Oudshoorn (algemeen
bestuurdlid).Volgens het rooster van aftreden was Bram Kleijwegt al eind 2017 aftredend,
maar hij heeft op dringend verzoek vanuit het bestuur zijn vertrek een jaar uitgesteld. Nu zet
hij definitief een punt achter zijn bestuurstaak.
Volgens het rooster van aftreden treedt Jannie Cambier eind 2018 af. Arie Korteweg treedt
volgens het rooster in 2020 af. Wil Spies heeft ook al aangegeven dat ze binnenkort wenst op
te stappen. Jan Arie Oudshoorn is per 1 december 2018 geen huurder meer van Ons Doel,
want zijn woning, waarvan Ymere de eigenaar was en Ons Doel de beheerder, is per 1
december verkocht aan Portaal.
Wij zoeken dus een secretaris, een penningmeester, opvolgers voor Bram Kleijwegt, Ton
Faas, Maarten Kersten, Jan Arie Oudshoorn, Jannie Cambier en op vrij korte termijn ook voor
Arie Korteweg en Wil Spies. (Het kan wel zijn dat door het advies van de Commissie HOOD
Nieuwe Stijl besloten wordt dat we in het vervolg een kleiner bestuur kunnen hebben.)
In afwachting van nieuwe bestuursleden kunnen we tijdelijk niet voldoen aan artikel 10.2 van
de statuten (zie onze website), dat bepaalt dat slechts een minderheid van het bestuur mag
bestaan uit niet-leden, i.c. niet-huurders van Ons Doel. Wil Spies is namelijk voorlopig de
enige huurder van Ons Doel in het bestuur. Wij vragen de ALV bij deze, dat toe te staan."

