
  Huurdersvereniging Centrum

Jaarplan en begroting 2015

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de onderlinge samenwerking, in de samenwerking met 
het WijksteunpuntWonen Centrum (WSWonen), de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en met 
leden en bewonersgroepen.
Inmiddels is de transitie naar een nieuwe, meer actiegerichte werkwijze een heel eind op weg. Een 
werkwijze, die meer gericht is op output en op het realiseren van de doelstellingen van de 
vereniging.

1. Doel Huurdersvereniging
- waar staat de Huurdersvereniging voor?
- welke middelen zet de vereniging in?
- wat wil zij bereiken?

Zie o.m. de statuten.
Hieronder de tekst van artikel 2.1 van de Statuten
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het in en buiten rechte behartigen van de rechten en belangen van huurders en zijn of haar vaste

medebewoners en onderhuurders van woningen in het werkgebied van de vereniging, inzake 
die woningen en de woonomgeving;

b. het bevorderen van het instandhouden van de voorraad van betaalbare huurwoningen in het 
werkgebied van de vereniging;

c. het bevorderen van onderhoud aan huurwoningen in het werkgebied van de vereniging en het 
houden van toezicht op dat onderhoud; en

d. het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in het werkgebied van de vereniging.

2. Werkplan

Taken:
- voorzitterschap, 
- secretariaat
- financiën, 
- administratie
- Huurbrief

De bestuursfuncties zijn  ingevuld. Wel zou het bestuur uitgebreid moeten worden gezien de 
werklast. Met name jongeren moeten bij het bestuur betrokken worden. Er zijn 3 vacatures, want de
statuten laten 9 bestuursleden toe en momenteel telt het bestuur 6 leden.
Ledenadministratie: we hebben dringend een nieuw team nodig.

Aktiviteiten:
- bewonersgroepen/huurders ondersteunen
- politiek lobbyen
- acties
- ledenwerfcampagnes
- juridische actie



Jaarplan 2015 en bijbehorende (begrote) kosten

1. Huurbrief 
Twee leden van het bestuur vormen een vaste redactie. De overige bestuursleden leveren  
kopij in. Ook andere leden van de vereniging worden gevraagd om kopij in te leveren
Begroot voor 2015: € 1000 aan drukkosten

2. Website, facebook
Wordt uitgevoerd conform de redactiestatuten. Iedereen levert aan.
Begroot voor 2015: € 100

3. Ledenwerfcampagnes: in principe moet iedereen zich daarvoor inzetten. Maar ook hier 
zouden twee bestuursleden campagnes kunnen voorbereiden.
Ledenwervingsflyer en andere publicaties: € 900 (incl drukkosten enveloppen)

4. Weer twee anderen maken een plan hoe we de bewonersgroepen/huurders kunnen 
ondersteunen. Het gaat dan om het signaleren van bewonersgroepen, die actie willen 
ondernemen en van problemen bij huurders waarop actief kan/moet worden gereageerd.

5. Juridische actie
4 en 5 begroot voor 2015: € 1500

6. Het maken van een planning om met de corporaties in Centrum te gaan spreken. Dat 
zijn: Eigen Haard, De Key, Ymere, Stadgenoot, De Alliantie, Stadsherstel. Niet zo maar een 
gesprek aangaan, maar goed voorbereiden wat er speelt bij de betreffende corporatie en 
daarover dan in gesprek gaan.
Kosten 2015 PM.

7. Politiek lobbyen: gesprekken met gemeenteraadsleden met de bestuurscommissie en het 
dagelijks bestuur daarvan. Dat betekent onder meer de agenda van de gemeenteraad en de 
bestuurscommissie actief volgen op punten voor de HVC.

8. Bureaukosten.
    Kantoorkosten: kopieerkosten: € 200

              adresstickers:   € 100
     9. Postbezorging: € 1400
    10.   HA contributie: € 600
    11.   Bestuurskosten: scholing, reiskosten en lief en leed € 200

Totaal begroot: € 6000


