
VRAGENLIJST 
Ook dit jaar wil de huurdersvereniging zich inzetten om de discussie van wonen en huren op de agenda van de politiek te zetten. 

Dit is hard nodig want huren en wonen staat met name in het Centrum zwaar onder druk.  

De Huurdersvereniging Centrum kan alle hulp gebruiken; incidenteel of structureel, van een paar uurtjes per maand tot op 

oproepbasis. Wij willen graag van u weten of u interesse heeft om, naast uw lidmaatschap, zich af en toe in te zetten voor één 

van onze taken. Maar het is voor ons óók van belang te weten of er specifieke drempels zijn die u hiervan weerhouden.  

Daarom vragen we u vriendelijk onderstaande vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Op de algemene ledenvergadering op 

28 maart willen we de uitkomsten graag bespreken. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om voor 21 maart uw antwoord terug te 

sturen. LET OP: Na de eerste drie vragen hoeft u slechts de vervolgvragen in te vullen wanneer deze op u van toepassing zijn. 

 
1 Ik ondersteun de huurdersvereniging het liefst: 

o met mijn lidmaatschap 
o door naast mijn lidmaatschap een aantal uur structureel per maand vrijwilligerswerk te doen 
o door naast mijn lidmaatschap op verzoek bijdragen te leveren 
o Anders………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
2 Ik ben geen actief lid want: 

o Want ik weet niet hoe ik het beste een bijdrage kan leveren 
o ik heb het te druk 
o ik wil niet dat het een verplichting wordt 
o anders………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3 Ik vind de volgende thema’s belangrijk: 

o Sociale huur/woningvoorraad 
o Jongerencontracten 
o Ouderenhuisvesting 
o Nieuwe bouwprojecten inde Binnenstad 
o Drukte/overlast/toerisme/AIRbnb 
o Ontwikkelingen in mijn buurt 
o anders………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

INDIEN VAN TOEPASSING 
 
4 Ik wil graag deelnemen aan een werkgroep rond een van de bovenstaande thema’s: 

o Sociale huur/woningvoorraad 
o Jongerencontracten 
o Ouderenhuisvesting 
o Nieuwe bouwprojecten in de Binnenstad 
o Drukte/overlast/toerisme/AIRbnb 
o Ontwikkelingen in mijn buurt 
o anders………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

Z.O.Z 
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5 Ik wil graag: 
o ledenwerving /flyer verspreiden 
o de website bijhouden en bijwerken website www.huurdersverenigingcentrum.nl (WordPress)  
o helpen met de ledenadministratie 
o helpen bij de boekhouding 
o anders………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
o ik ben ……….uur beschikbaar per maand 
 

 
6A  Ik wil graag:  

o aan publiciteitscampagnes/acties meehelpen  
o Ik wil berichten schrijven en/of delen op de sociale media (Facebook, Twitter e.d.) 
o Ik wil (mee)schrijven aan artikelen voor de Huurbrief en/of zitting nemen in de redactie 
o mediaberichten (krant / TV / social media) verzamelen en in de gaten houden die nuttig zijn voor de huurdersvereniging 
o ambassadeur worden van de huurdersvereniging om een rol te spelen t.a.v. signaleringen en acties in mijn eigen 

woonbuurt 
o helpen bij het financiële jaarverslag 
o anders………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6B ik ben ……….uur beschikbaar per maand 

6C. Ik doe dit het liefst op 
o Oproepbasis 
o Als onderdeel van een werkgroep 
o Op eigen initiatief 
 

8. Ik ben liever: 
o praktisch bezig 
o bezig met beleid en politieke ontwikkelingen in de stad 
o beide 
 

9. U mag mij mailen voor praktische klusjes op oproepbasis (aanvinken): 
o de verzending van de huurbrief verzorgen (4 x per jaar, maximaal 4 uur) 
o (mee)schrijven aan of foto’s maken voor de huurbrief 
o Geen van beide 
 

10. Ik wil graag op de hoogte blijven van acties en persberichten per mail 
o Ja, mijn emailadres is …………………………………………………………………………………………………………………… 
o Nee 
 

 
11. Ik wil deelnemen aan de bestuursvergaderingen omdat ik op termijn een bestuursfunctie wil vervullen  

o ja 
o nee  

 

Vragenlijst ingevuld door:    Naam:_______________________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:_____________________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Gelieve deze vragenlijst terug te sturen voor 21 maart naar: Huurdersvereniging Centrum, Elandsgracht 70, 1016TX Amsterdam.  

Of ingescand per mail: info@huurdersverenigingcentrum.nl 
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http://www.huurdersverenigingcentrum.nl/

