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1 – Vooraf 

Geen enkel jaar is hetzelfde.  

Zo werden wij in 2017 aangenaam verrast met de aanloop naar onze nieuwe 

locatie. We vinden dat we een goede keus hebben gemaakt, door te verhuizen 

naar een gebied waar veel sociale huurwoningen van de Alliantie zijn en veel 

gebeurd in het kader van ‘Amersfoort vernieuwt’. Ook merken we dat we beter 

bereikbaar zijn voor de huurders buiten Amersfoort. 

Deze locatie is helaas voor sommige huurders verder weggelegen, maar we 

willen bereikbaar zijn voor iedereen. 

 

De belangrijkste zaken waar wij ons in 2018 voor in gaan zetten zijn:  

● de prestatieafspraken; 

● verder gaan met het vinden van nieuwe manieren om de achterban te 

betrekken (energiecoaches en werkgroepen) en 

● natuurlijk het werven, begeleiden en ondersteunen van 

bewonerscommissies, want zij zijn de ruggengraat van onze vereniging. 

 

 

Veel leesplezier! 
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2 - Ons motto: betaalbare, comfortabele woningen in een leefbare omgeving 

Het hele jaar door, in alle soorten overleggen zullen wij ons motto blijven 

uitdragen en blijven opkomen voor de (toekomstige) huurder van de Alliantie.  

Betaalbaarheid blijft voor ons een belangrijke prioriteit.  

Vooral de (inkomensafhankelijke) huurverhogingen hebben geleid tot blijvende 

hoge huren, terwijl veel mensen nauwelijks een inkomen hebben zien stijgen: 

sterker nog, veel mensen hebben te maken met een inkomensdaling, wat heeft 

geleid tot dure scheefheid, oftewel een laag inkomen en een hoge huur.  

Daar willen wij iets aan doen. Wij hebben het in 2017 op de agenda van de 

prestatieafspraken Amersfoort gezet en nu gaan we er in 2018 alles aan doen 

om hier concrete afspraken over te maken.  

 

● Prestatieafspraken     

    

Dat prestatieafspraken belangrijk zijn, is – denken wij – al volop aangetoond. 

Het gaat om belangrijke zaken voor de huurders! 

In 2017 zijn we begonnen met een werkgroep Prestatieafspraken waar leden 

(zowel BC als individueel) van de HBVA-RA aan deelnemen. De input van deze 

groep vinden wij zeer waardevol, waardoor wij ook hiermee in 2018 door 

zullen gaan.  

Ook in 2018 zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid onze 

kernpunten in de besprekingen.  

N.a.v. de duurzaamheid: voor 1 juli 2018 komt de Alliantie met een 

stappenplan waarin ze aangeven welke maatregelen zij gaan nemen om te 

komen tot een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Wij zien het als onze taak 

om ervoor te waken dat de huurder er niet financieel op achteruit gaat en dat 

de overlast beperkt wordt.  
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3 – De Achterban  

Zonder achterban is er geen HBVA regio Amersfoort. Onze achterban bestaat 
uit alle huurders van de Alliantie regio Amersfoort zowel vertegenwoordigd in 
bewonerscommissies als individuele leden. 

 

● Bewonerscommissies 

De bewonerscommissies zijn het hart van onze vereniging. Er is 

ons dus veel aan gelegen om de bewonerscommissies die er zijn 

te versterken en in de gebieden of complexen waar geen 

bewonerscommissie is er een op te richten.  

In 2018 gaan wij op dezelfde voet verder als in 2017. Dezelfde voet wil zeggen: 

• Bewonerscommissies kunnen altijd met ons over problemen sparren. Als 

bestuur hebben wij ruime ervaring met hoe om te gaan met leuke maar 

ook met moeilijke situaties.  

• Informeren, onder andere door middel van de nieuwsbrief. 

• Ondersteunen, al naar gelang de behoefte 

• Bestuursleden voor een commissie werven. Vaak zelfs door deur aan 

deur bewoners met een folderpakket en brief te enthousiasmeren. 

• Cursussen en thema-avonden (zie kopje cursussen en thema-avonden). 

 

● Individuele leden 

Sinds vorig jaar kunnen ook alle huurders gratis lid worden van de 

HBVA-RA. We hebben fors ingezet om deze nieuwe leden te 

werven door een nieuwe folder te maken en deze te verspreiden. 

In 2017 is dit gebeurd in Soest, Soesterberg, Hoevelaken, Leusden, Eemnes en 

enkele gebieden in Amersfoort. Het resultaat motiveert ons om hier in 2018 

mee door te gaan, zodat we alle huurders bereiken. Individuele leden krijgen 

de nieuwsbrief en zijn welkom op onze cursussen, thema-avond en op onze 

algemene ledenvergaderingen.  
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4 – Begeleiding en ondersteuning 

In 2018 gaan wij verder met het begeleiden en ondersteunen van individuele- 

en groepen huurders. 

 

• Werkgroepen en energiecoaches 

Vorig jaar zijn we weer gestart met een werkgroep met het thema 

prestatieafspraken. Hier zijn we heel blij mee, want we krijgen ideeën, 

feedback en horen meer meningen van de achterban.  

In 2017 hebben we in samenwerking met de Alliantie regio 

Amersfoort een thema-avond over duurzaamheid 

georganiseerd. Deze avond heeft ons energiecoaches 

opgeleverd, die dit jaar opgeleid worden en ingezet kunnen 

worden. Wie weet kunnen we hier een werkgroep met het 

thema duurzaamheid van maken. 

 

● Klankbordgroepen 

Tot ons vreugde is de Alliantie bezig met het verbeteren van haar woningen 
naar een hoger energielabel. Hiervoor zijn en worden klankbordgroepen 
opgericht die wij ondersteunen en begeleiden daar waar nodig. 

 

● Cursussen en themabijeenkomsten 
 

De HBVA-RA biedt in 2018 drie cursussen/thema-avonden aan voor bc’s en 

individuele leden.  

• Aan het begin van het jaar een cursus 

over de warmtewet; 

• Op de helft van het jaar over de 

overlegwet en  

• in het najaar een cursus of thema-avond 

aan de hand van de actualiteit.  

• Cursus energiecoach. 
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● Spreekuren  

Het spreekuur is en blijft erg belangrijk. Het is zowel een manier 

om huurders te helpen als een weg om informatie te verkrijgen: 

zo komen we te weten wat er leeft bij de huurders. 

Telefonisch zijn wij bijna 24/7 bereikbaar. Indien nodig vragen wij de mensen 

om op kantoor langs te komen of gaan wij naar hun toe. 

De spreekuren die wij in 2017 hebben opgezet in Hoevelaken, Eemnes, Soest 

en Soesterberg zetten wij voort. 

 

● Algemene Ledenvergaderingen 

In ieder geval een voorjaarsvergadering voor de verplichte onderwerpen: 

(financieel) jaarverslag en activiteitenplan. Als er belangrijke besluiten 

genomen moeten worden, organiseren wij van harte vaker een ALV. Voor 

interessante onderwerpen organiseren wij liever themabijeenkomsten. 
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5 – Het bestuur 

In 2017 zijn wij  begonnen met het werven van 

bestuursleden. We hebben een advertentie gezet 

in de lokale krant, onze nieuwsbrief en de 

gebieden buiten Amersfoort hebben een brief en 

folder gehad. Het resultaat is mager, zodat wij in 

2018 doorgaan om ook alle huurders in 

Amersfoort te benaderen met een brief en folder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.a.v. de folder: in dit werkplan heeft u meerdere 

malen over de folder die wij verspreiden gelezen. Met 

de verhuizing hebben wij een nieuwe folder gemaakt 

waarin staat wat HBVA-RA doet, wat een 

bewonerscommissie doet en wat een individuele 

huurder kan doen.  

 

 

 

 


