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Mei 2019 

 
 
Het bestuur van de Stichting Huurders Netwerk Amsterdam presenteert u de eerste 
nieuwsbrief van onze gloednieuwe huurdersbelangenorganisatie. De bedoeling is 
om via deze regelmatig verschijnende nieuwsbrief relevante ontwikkelingen vanuit 
het bestuur met de deelnemers van het HNA te delen. Het bestuur hoopt dat u met 
belangstelling kennis zult nemen van deze berichten.  
 
Bestuursleden en hun motivatie 
Op dinsdag 23 april is tijdens een vergadering van het HNA positief geadviseerd 
over de voordracht van de wervingscommissie voor het bestuur van de Stichting 
HNA. Een bestuur dat deze nieuwe huurdersbelangenorganisatie in nauw overleg 
met de deelnemers inhoudelijk vorm moet gaan geven.  
 
Na de vergadering van het netwerk heeft het overgangsbestuur, bestaande uit 
kwartiermakers Jacques Bettelheim en Guido Egas, op basis van het positieve 
advies van het netwerk het nieuwe bestuur officieel benoemd. Hierbij een overzicht 
van de benoemde bestuursleden en hun motivatie: 
 
Kay Rutten 
Motivatie 
Het nieuw leven inblazen van een overkoepelende organisatie voor Amsterdamse 
huurders juich ik zeer toe. Enkele jaren geleden ben ik twee jaar bestuurslid 
geweest, waarvan anderhalf jaar voorzitter, van huurdersvereniging Duwoners. In 
die functie heb ik, vanaf de zijlijn, de ineenstorting van de HA zien gebeuren en ik 
vind dat nog altijd zeer zonde. Ik heb affiniteit met huren in Amsterdam en herken 
mij zeer in het op uw website geschetste profiel van een aankomend bestuurslid 
van Huurders Netwerk Amsterdam. Mijn ervaring als webredacteur, 
beleidsmedewerker en bestuurder zou ik graag willen inzetten om het HNA (mede) 
vorm en kleur te geven.  
 

 
Jacques Bettelheim 
Motivatie  
Zelf huurder in Amsterdam, heb ik veel affiniteit met Amsterdamse huurders, en 
ben dan ook gedreven om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Ik heb de 
nodige ervaring met bestuurs- en toezichtfuncties en heb bewezen goed te kunnen 
samenwerken in en met diverse groepen. Daarbij vind ik het belangrijk om die 
samenwerking in een prettige sfeer én op efficiënte wijze gestalte te geven. Ik 
hecht veel waarde aan rolvastheid, en wil me dan ook laten leiden door de essentie 
van mijn rol en ook door de beperkingen hiervan. Ik realiseer mij terdege dat het 
bestuur een ondersteunende en dienstverlenende functie heeft in de richting van 
het HNA, en ik ben ervan overtuigd dat dit een rol is die mij goed past. 
 
Stephano Stoffel 
Motivatie  
In mijn reguliere loopbaan als ondernemer (zzp’er) en onder andere 
plaatsvervangend stadsdeelcommissielid heb ik mij verdiept in de materie van 
volkshuisvesting. Klachten over onderhoud, onduidelijkheid over huurprijzen, 
vragen over huurrecht, maar ook over de wooncarrière binnen onze stad, zijn 
geluiden die ik steeds vernam en ook nog verneem van bewoners uit mijn 
stadsdeel. Ook bij mijn politieke activiteiten kom ik het onderwerp ‘wonen’ met 
regelmaat tegen op de agenda of in dossiers. En als bestuurslid wil ik mij samen 
met de huurdersgroepen hard maken om een bijdrage te leveren aan de 
woonzaken in onze mooie stad.  
 
Sarien Zijlstra 
Motivatie 
De stichting en het netwerk hebben een belangrijke 
rol te vervullen voor huurders in Amsterdam. Ik werk graag mee in de ontwikkeling 
daarvan omdat huurders in Amsterdam een duidelijke stem moeten hebben aan 
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alle vergadertafels, bij acties en overleggen die zich bezighouden met juist die 
huurders. 
 
Wendela Gronthoud 
Motivatie 
Al jaren ben ik actief op het terrein van gemeenschappelijk wonen voor ouderen 
met een migratieachtergrond. Dan merk je hoe lastig het is om betaalbare, 
goede  woningen voor elkaar te krijgen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor 
ouderen! Amsterdam heeft een sterke huurdersorganisatie nodig waarin ‘nieuwe, 
oude en jonge’ Amsterdammers zich kunnen herkennen! Na jaren zelf in de 
voorhoede van een organisatie gespeeld te hebben, voel ik mij senang als 
bestuurslid met een ondersteunende en faciliterende rol. Ik heb veel ervaring met 
pionieren en ben niet bang voor ontdekkingsreizen. 

  
Eerste bestuursvergaderingen en aanmelding Kamer van Koophandel   
Het nieuwe bestuur heeft op maandag 29 april en donderdag 9 mei voor het eerst 
vergaderd, na een eerdere informele kennismaking op vrijdag 19 april. Tijdens 
deze eerste bestuursvergaderingen is er onder andere gereflecteerd op de eerste 
netwerkvergadering en zijn de stappen besproken die moeten leiden tot toekenning 
van subsidie door de gemeente Amsterdam. Ook heeft het bestuur een eerste 
opzet van een populaire versie van het werkplan besproken. 
 
Tijdelijk lid raad van commissarissen 
Volgens de statuten van de HNA hoort er een raad van commissarissen te zijn 
benoemd alvorens formele handelingen kunnen worden gepleegd. Aangezien er 
nog geen benoemde rvc in functie is, heeft het netwerk op 23 april positief 
geadviseerd over de benoeming van  een tijdelijk commissaris, in de persoon van 
Vincent van Doorn. Hij is door het bestuur op 24 april (in een schriftelijke ronde) 
benoemd als commissaris en blijft in functie totdat er een volledige raad van 
commissarissen is benoemd.  
 
Netwerkvergadering 
Het bestuur wil de deelnemers van het netwerk uitnodigen om op korte termijn bij 
elkaar te komen. Richtdatum hiervoor is maandag 17 juni, afhankelijk van de 
vorderingen wat betreft de sollicitatieprocedure van de beoogde commissarissen. 
De agenda zal in samenspraak met de agendacommissie worden vormgegeven en 
het netwerk wordt hierover tijdig geïnformeerd.  
 
Kennismakingsbezoek wethouder Laurens Ivens  
Het bestuur en enkele vertegenwoordigers van de huurdersgroepen hebben op 
donderdag 16 mei een kennismakingsbezoek gebracht aan wethouder Laurens 
Ivens.  
 

De aanwezigen waren:  
 
Vertegenwoordigers deelnemers Huurdersnetwerk Amsterdam 

• Els Timmerman (Bewonerscommissie Olympia) 

• Han Wanders (Initiatief Betaalbaar Wonen Noord) 
Raad van commissarissen Stichting HNA 

• Vincent van Doorn, interim-commissaris 
 
Bestuur Stichting HNA 

• Jacques Bettelheim 

• Wendela Gronthoud 

• Kay Rutten 

• Stephano Stoffel 
 
Het was een inhoudelijk goede en informatieve kennismaking. Tijdens de komende 
netwerkvergadering zal het bestuur hierop verder ingaan.  
 

 
 
Op de foto van links naar rechts: Kay Rutten, Wendela Gronthoud, Els Timmerman, Stephano 
Stoffel, Jacques Bettelheim, Laurens Ivens (wethouder), Vincent van Doorn, Han Wanders 
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Aanmelding huurdersgroepen  
Om de huurders van Amsterdam zo goed en sterk mogelijk te kunnen vertegenwoordigen roept het bestuur van de Stichting HNA huurdersgroepen op om zich aan te melden 
en/of aan te sluiten bij het Huurders Netwerk Amsterdam. Hiervoor kunt u contact opnemen met Joke van Wittmarschen via e-mail j.vanwittmarschen@wooninfo.nl.  
 
Overzichtskaart huurdersgroepen HNA 
Momenteel is het bestuur bezig om een overzichtskaart van Amsterdam te ontwikkelen waarop alle huidige aangesloten huurdersgroepen te zien zijn. Binnen afzienbare tijd 
wordt de volledige kaart aan de leden gepresenteerd. Bijgevoegd alvast een voorproefje. 
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