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Netwerkvergadering 
Op maandag 17 juni vond er opnieuw een netwerkvergadering van het 
Huurdersnetwerk Amsterdam plaats. We mochten hiervoor gebruik maken van de 
vergaderzaal van het wijkcentrum Eigenwijks in Amsterdam Nieuw-West. Er waren 
bij de vergadering 17 vertegenwoordigers van de verschillende huurdersgroepen 
(SOK ondertekenaars) aanwezig, als ook het voltallig bestuur, belangstellenden en 
het tijdelijk lid van de raad van commissarissen. De netwerkvergadering werd 
ditmaal voorgezeten door Jacqueline van Loon, die op deskundige wijze het geheel 
in goede banen heeft geleidt.  
 

 
   Impressie netwerkvergadering 17 juni  

 
Het was een goede inhoudelijke vergaderbijeenkomst, met een volle agenda. Zo 
werd onder andere de aangepaste begroting goedgekeurd, is er besloten dat 
individuele huurders op netwerkvergaderingen kunnen inspreken en werden de 
vorderingen toegelicht omtrent de zoektocht naar leden voor een raad van 
commissarissen van de HNA.   
 

 
Impressie netwerkvergadering 17 juni 

 
Thematafels 
Het werkplan van de HNA is onderverdeeld in verschillende thema’s. De leden 
hebben zich vervolgens tijdens de netwerkvergadering bij één van de ‘thematafels’ 
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aangemeld. De bedoeling van de thematafels is dat de leden gezamenlijk 
standpunten en voorstellen innemen over het thema die alle leden van het 
Huurdersnetwerk Amsterdam kunnen onderschrijven. De verschillende 
standpunten en voorstellen worden vervolgens voorgelegd tijdens de 
eerstvolgende netwerkvergadering.    
 

 
Impressie netwerkvergadering 17 juni 

 
De thematafels die voortvloeien uit het werkplan zijn: 
 

 
Thematafel 
 

 
Faciliterend bestuurslid 
  

 
Emailadres bestuurslid 

 
Passend wonen 
 

 
Wendela Gronthoud 

 
wmgronthoud@gmail.com  

 
Betaalbaarheid huren 
 

 
Sarien Zijlstra 

 
sarienz@gmail.com  

 
Woonparagraaf  
 

 
Jacques Bettelheim 

 
j.bettelheim@upcmail.nl  

 
Woonruimteverdeling  
 

 
Stephano Albert Stoffel 

 
s.a.stoffel@kpnmail.nl  

Indien er leden zijn die zich nog willen aanmelden voor een thematafel, kan dat nog 
door een email te sturen naar de verantwoordelijke bestuurslid. Vooral de 
thematafel(s) betaalbaarheid huren en woonruimteverdeling kunnen nog 
enthousiaste deelnemers gebruiken.  
 
Inspreken individuele leden 
De leden van het netwerk hebben het besluit aangenomen dat niet-leden de 
mogelijkheid krijgen om in te spreken tijdens netwerkvergaderingen. Degenen die 
willen inspreken worden verzocht zich van tevoren aan te melden door een email te 
sturen naar bestuurslid Stephano Albert Stoffel: s.a.stoffel@kpnmail.nl. 
 
Taakverdeling bestuursfuncties 
Het bestuur van Huurdersnetwerk Amsterdam heeft een besluit genomen ten 
aanzien van de taakverdeling binnen het bestuur en het ziet er als volgt uit: 
 

• Kay Rutten, voorzitter;  

• Jacques Bettelheim, secretaris; 

• Sarien Zijlstra, penningmeester; 

• Stephano Stoffel, communicatie; 

• Wendela Gronthoud, vrijwilligers en personeel 
 
Subsidie aanvraag HNA 
De subsidieaanvraag voor het kunnen functioneren van het Huurdernetwerk 
Amsterdam, is direct na het goedkeuren van de aangepaste begroting en het 
verwerken van de opmerkingen van de leden (netwerkvergadering 17 juni), 
ingediend bij de gemeente Amsterdam. 
 
Sociale mediagroep 
De op de netwerkvergadering opgerichte sociale mediagroep heeft hun eerste 
overleg gevoerd op vrijdag 21 juni. Tijdens dat overleg zijn de verschillende zaken 
aangaande de sociale media die van belang zijn voor het netwerk op een rijtje 
gezet. Er wordt hieraan verder online vorm gegeven. We houden u op de hoogte! 
 
   
 

Aanmelding organisaties en vrijwilligers  
Om de huurders van Amsterdam zo goed en sterk mogelijk te kunnen 
vertegenwoordigen roept het bestuur van de Stichting HNA huurdersverenigingen, 
bewonerscommissies en belangengroepen op om zich aan te sluiten bij het 
Huurders Netwerk Amsterdam.  
Ook voor de thematafels en de pool externe vertegenwoordiging is het HNA nog 
op zoek naar vrijwilligers.  
Zelf interesse? Of weet of kent u iemand? Dan kunt u contact opnemen met 
Stephano Albert Stoffel via e-mail s.a.stoffel@kpnmail.nl. 
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