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Afscheid van voorzitter Jan Smulders
Jan Smulders was in 2012 lid van de initiatiefgroep. Mede door zijn inzet is de 
Huurdersbelangenvereniging in oktober 2013 tot stand gekomen. Door zijn grote 
ervaring in de volkshuisvesting en zijn maatschappelijke betrokkenheid werd Jan 
al snel door zijn medebestuursleden als voorzitter naar voren geschoven. Vooral 
de sociaal zwakkeren en ouderen hadden zijn onverdeelde aandacht.

En nu in 2015 het voorzitterschap van de HBV, mede door de invoering van de 
nieuwe woningwet, steeds meer tijd gaat kosten, vindt Jan het tijd om het stokje 
over te dragen aan een opvolger. Hij wil meer tijd met zijn kinderen en kleinkin-
deren doorbrengen.

Wij bedanken een zeer bevlogen en gedreven voorzitter voor zijn jarenlange 
inzet. Jan, het ga je goed!

Om praktische redenen hebben wij onze halfjaarlijkse 
ledenvergadering d.d. 8 december gecombineerd met de 
ledenvergadering van Wovesto. Zoals gebruikelijk was de 
opkomst goed, zij het dat de wat jongere mensen helaas 
ondervertegenwoordigd waren. Jammer. Gelukkig mogen 
wij een nieuw lid verwelkomen bij onze initiatiefgroep, de 
heer Seegers.

Bestuursleden
Onze voorzitter, de heer Smulders, heeft helaas aangegeven 
te moeten stoppen met de HBV. Mevrouw Konings moet 
wegens drukke werkzaamheden, haar secretariaatswerk-
zaamheden beëindigen. Zij blijft wel lid van het bestuur.

Wij zijn dus op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit 
hebben met volkshuisvesting (en eventueel cijfers). Daarbij 
gaat onze voorkeur er naar uit, om wat jongere mensen te 
mogen begroeten. Voor informatie kunt u bellen met de 
heer Wijn (06 - 44 52 75 75).

Wij hopen binnenkort enkele nieuwe leden te verwelkomen.

Terugblik  
Algemene Ledenvergadering

Meer invloed
op besluitvorming

Rol Huurdersbelangenvereniging verandert
‘Huurdersorganisaties krijgen meer rechten, zoals instemmings-
recht bij fusies. Ook krijgen ze een volwaardige stem bij het maken 
van prestatieafspraken. Als de partijen er onderling niet uitkomen, 
kunnen ze zich wenden tot de minister. Dat er straks drie partijen 
moeten instemmen om een prestatieafspraak te kunnen maken, 
geeft huurdersorganisaties een sterke positie.’

‘Prestatieafspraken worden lokaal of zelfs regionaal gemaakt. 
Dat betekent dat huurdersorganisaties meer met elkaar moeten 
samenwerken. Wat wordt de inzet tijdens de gesprekken met 
gemeente en corporatie? Dat soort dingen moeten de organisaties 
van tevoren nadrukkelijk afstemmen. Dat maakt het leuker en 
relevanter, maar ook ingewikkelder. Bovendien heb je als huurders-
organisatie natuurlijk de verplichting om je achterban, huurders en 
woningzoekenden, bij het proces te betrekken. Het is essentieel dat 
je namens hen spreekt.’

Uit: interview met Ronald Paping (www.woningwet2015.nl)
 Directeur Woonbond


