
Jaarverslag 2019 re

Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg Weeft

Jaarverslag 201 9

Samensteller: Ton Doensen secretaris

ggfanuari2020

il[
ilt

ilt



Jaarverslag 2019 mffi

Voorwoord

Wat een geweldig jaar....... 2019

Toen we in januari 20L9 weer met een nieuw jaar zijn gestart, wisten we
niet wat er allemaal ging gebeuren. Natuurlijk kun je dat niet weten,
maar hier hadden we met z'n allen van gedroomd.

Van januari t/m maart was het rustig, maar toen begon het. We kregen
te horen dat we konden verhuizen naar een grotere ruimte.

Dat heeft geleid tot veel werk, maar uiteindelijk heeft het geloond.
Samen met z'n allen verhuizen van de Emmasingel naar de Langpoort
7a. Van een kleine donkere ruimte naar een grote met veel licht en een
grote vergaderzaal.

Na een week verhuizen met z'n allen en wat hulp van derden, zijn we op
28 april 2AL9 gestart in de nieuwe ruimte.

Op 3 mei 2019 werd de Open Dag gehouden waarop ruim 100 personen
kwamen kijken onder het genot van een kopje koffie, thee en lekkere
vlaai van de buurman.

Ook in 20Lg hebben we er drie nieuwe krachten bij gekregen, een op de
administratie en twee die ons team in de breedte gaan versterken.

Verder Ioopt alles naar wens, de boekhouding is op orde, de website bij,
we hebben facebook en twitter en we starten met een nieuwe manier
van werken. De reorganisatie is bijna afgerond.

Zaken uit het verleden, lopen nog en zullen in 2020 een verloop krijgen.

Dank aan onze vrijwilligers, die voor 1000/o inzet hebben getoond, vooral
bij het verhuizen, maar ook bij het afinrerken van klachten,
Bewonerscommissies enz. Heel haftelijk dank hiervoor.

Ook bedanken wij onze paftners en speciaal onze nieuwe huurbaas voor
de prettige manier van samenwerken in 2019.

Weert, januari 2020

Namens het bestuur Ton Doensen secretaris.
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Bestuur op 1 januari 2019:

Voorzitter Wilma de Bakker
Secretaris/penningmeester Ton Doensen
Ere bestuurslid Jan Vlemmings
Administratie Joke de Vrankrijker

Nieuw in 2019:
Francien Doensen Administratie
Leon Bouwels bestuurslid
Peter Bruekers bestuurslid

Op dit moment loopt het prima. Er is een goede communicatie en iedereen heeft dit
jaar een goede inzet getoond, waaruoor schouderklopjes werden uitgedeeld.

Bestuur S.H.M.L. Weeft

Voozitter Wilma de Bakker

Secretaris / penningmeesster Ton Doensen

Bestuursleden Leon Bouwels

Peter Bruekers

Joke de Vrankrijker

Francien Doensen

Jan Vlemmings

Administratie

Ere bestuurslid
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Aa ngesloten Bewonerscom m issies :

1. Agneshof
2. Exedrae State
3. Geeftenhof
4. Graafschap Hornelaan 115A
5. Hushoven
6. Kastanjehof
7. Kuijperflat
B. Nedermazehof
9. Oranjeflat
10. Pius X Hof
11. Poort van Limburg
12. St.Louis
13.Weftha Burcht
14.Willem Litjenshof
l5.Wijngaard
16. Zilvermeeuw
LT.Zuyderborgh

Allen zijn erkend door Wonen Limburg.

Samenwerking:

Onze stichting is de overlegpartner van Wonen Limburg

Huurdersraad Wonen Limburg

Namens SHML veftegenwoordigd door:
Wilma de Bakker en Ton Doensen. Reserve Leon Bouwels

Activiteiten SHML:

1. Gezellig samenwerking met Leefbaarheids- en Wijkcomplexbeheerders
2. Besturen van de Bewonerscommissies
3. Medewerkers Wonen Limburg
4. Medewerking Huurdersbelang, ons extrablad
5. Goede samenwerking met de drie overige Huurders Organisaties.
6. Het op peil houden van onze deskundigheid

Allemaal in het belang van onze huurders

Verdere activiteiten:

. Leefbaarheid activiteiten

. Info bijeenkomsten

. Ledenwerving
o Klachtenavonden
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Begroting

De begroting moet ingeleverd worden voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan
het begrotingsjaar. De begroting moet zorgvuldig worden ingevuld en naar waarheid,
samen met ons beleidsplan.

Door de SHML worden gelden beschikbaar gesteld aan de bewonerscommissies en in
januari moeten zij weer verantwoording afleggen over het bedrag dat opgebruikt is,
eventueel met bewijsstukken.

Overleg

Wij voeren regelmatig overleg met onze paftners en bespreken daar vele
ondenruerpen.

De samenwerkingsovereenkomst wordt telkens geëvalueerd en ook de daarbij
behorende Prestatie Afspraken van Wonen Limburg, waar onder andere het
huurbeleid, kwaliteit van de woningen, woonomgeving en leefbaarheid, kwaliteit van
de diensWerlening, kosten per woning, huurderspafticipatie en energie, besproken
worden. Er komen dan een aantal onderwerpen ter sprake, zoals

. Jaarlijkse huurstijging, differentiatie, strategisch voorraadbeleid

. Meerjarig huurbeleid en onderhoudsbeleid

. Energiebeleid

. Seruicekosten en alle andere kosten

. Leefbaarheidsfonds

. Klachtenafhandeling
o Dienstverlening
o Beleidsplan
. Nieuwbouw en energieprojecten
. Nieuwbouwwijken
. Individuele gevallen

Financiën

Als de begroting is ingediend en goedgekeurd, wordt het begrote bedrag in twee
delen uitbetaald.

1. Eind januari deel een, de helft van het begrote bedrag
2. Eind juli, deel twee van het begrote bedrag minus het weerstandsvermogen

(maximaal € 10.000,00).
3. In januari /februari storten we de bedragen op de bankrekening van de

bewonerscommissies.

Onze toekomst

Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat het kantoor inzetbaar blijft, door steeds weer
te kijken of er nieuwe vrijwilligers nodig zijn en die te werven. Uitbreiden van
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bqwonerscommisslesr stÍmuleren van de leefbaarheid, volgen van cursussen
bestuursleden, deelname aan de diverse werkgroepen \rVonen Limbul'E,

Ton Doensen Secretaris
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