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Wij zijn er voor alle huurders.

jamenstelter Ton Doensen secretaris.
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Voorwoord
2018.

Het jaar 2018 is weer voorbij en we kunnen het jaar weer afsluiten. Het is

daarom weer het gebruik,.dat we dat doen met een jaarverslag.

Moeiliik

Het jaar 2018 werd gedeeltelijk een vervolg van 2§17. Nog steeds kunnen

we niet op een tevreden manier het jaar afsluiten, omdat de moeilijkheden uit

het verleden nog steeds niet zijn afgewerkt

Highlights stichting 
en nu transoarant enïoch zijn er veel highlights in z}fi geweest. We werken nu transparant

alles wat we doen is gestructureerd opgezet en weten we wat we kunnen en

wat er van ons verwacht wordt. De reorganisatie was nodig en werpt nu zijn

vruchten af.

Vooruitkijken

We blijven als §.H.M.L. vooruitkijken en hopen dat er enkele vriiwilligers bij

zullen komen.

Dank

Een woord van dank aan de vele vrijwilligers, die zich weer hebben ingezet

voor het behartigen van de belangen van en voor de huUrders en hun

organisaties. Daarnaast een dank je wel aan onze huurbaas voor de prettige

samenwerking.

Ton Doensen

Vicevoorzitte r - secreta ris



Pg. 02

lnleiding .

Het jaar 2018 begon voor ons met 5 bestuursleden en een administratieve

medewerkster. ln de loop van het jaar hebben we helaas afscheid moeten

nerneR van Mieke Luijs. Vanwege zíekte kon zij niet meer verder gaan.

Het bestuur dat opnieuw geformeerd is, werkt uitstekend en zeer

transparant. Hierdoor krijg je helderheid en duidelijkheld in de manier van

werken. Goede communicatie is het halve werk en er is veel inzet van alle

bestuursleden.

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers orn het team te versterken. De

zoektocht is niet rnakkelijk, maar we blijven daarom doorgaarl op vele

rnanieren om zo tot ons doelte komen.

Ëen oproep in ons nieuwe F{uurderke kan daarom wel eens de gevraagde

vrijwilligers opleveren.

Samenstetling van het bestuur van S"H.M.L.WeeÉ:

Vcorzitter Wilma de Bakker Bestuur HR en Huurdersraad

Vice voorzitterÀecretaris Ton Doensen Lid Huurdersraad

Penningmeester Joke de Vrankrijker Lid bestuur §HML

Algemene Zaken Jos Vloemans Lid bestuur SHML

Ere Bestuurslid Jan Vlemmings Adviseur.
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Aangesloten Organ isaties

Overzicht bewonerscommiss ies

r Bevuonerscommissle Agnes Hof

. Bewonerscommissie Exedrae State

. Bewonerscommissie Graafschap Hornelaan 1154

. BewonerscommissieHushoven

o Bewgnerscommissie Kastanjehof

r BewonerscommissieKuyperflqt

. Bewonerscommiesie Willem Litjenshof

o Bewonerscommissie Nedermazehof

o Bewonerscommissie Orqnjeflat :

. Bewonerscommissie Pius X Hof

. Bewonerscommissie Poort van Limburg

. Bewonerscommissie St.Louis

o Bewonerscommissie Wertha Burcht

. Bewonerscommissie Zilverneeuw 600-800

ó Bewonerscommissie Zuyderborgh

' Allen erkend door Wonen Limburg.

ln oprichting: drie nieuwe Bewonerscommissies, te weten

r .Bewonerscommissie Graafschap Hornelaan 32-86

o Bewonerscommissie Hubertus & Joris

o Bewonerscommissie Serviliusstraat

Met de laatste drie commissies zijn al verregaande contacten en afspraken

gemaakt en zullen eind 2018 nog opstarten.
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Samenwerklng SHML:

De Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg is de overlegpartner van
wonen Limburg en werkt verder nauw.samen met sl-{MR Roerrnond, HVNL
Noord Limburg en §HZl- uit Zuid-Limburg. Verder sarnenwerking met de
Woonlasten Wakers in Regio Roermond en \{ieert.

Activiteiten S.H.M.L.

Activiteiten waar we dit jaar 2018, druk mee bezig zijn geweest zijn:

l.Aanvullen van het Bestuur en medewerkers en actief werven van

contactpersonen in grote complexen.

2.Nagaan wat er speelt op de wooncCIrnplexen met verbeterde controles.
controles die worden toegepast naar aanleiding van de afspraken op de
bijeenkomsten rnet bewonerscommissies. Hier worden de
wijkcomp lexbeheerd e rs en Leefbaa rheidsmedewerkers b ij betrokken.

3.Actief deelnemen aan vergaderingen van de Huurdersraad of Bestuur
Huurdersraad om zodoende onze stem te laten gelden, indien nodig is.

4.Flet iedere maand houden van een bestuursvergadering. Alle problemen

worden besproken en onze actiepuntenlijst wordt afgewerkt.

S.Minimaal 4-6 keer per jaar bijeenkomst met de Huurdersraad en het
bestuur en daarnaast gesprekken met het bestuur wonen Limburg en Raad
van Commissarissen.

6.Hei beleid van wonen Limburg samen bespreken met de andere drie
H.O's. die samen rnet ons in het bestuur Huurdersraad zitten

T.Cursussen volgen via de Woonbond om onze deskundigheid op te frissen.

Lorganisaties inhuren die we nodig hebben voor een expertise uit te laten
voeren.
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Begroting

ln 2018 wordt de begroting voor 2019 ingedíend. Ook de andere Huurders-

organisaties zullen dat doen om zodoende een gezamenlijke begroting te

krijgen die wordt ingediend bijWonen Limburg. De begrotíng wordt

behandeld op de commissievergadering Fin.Com en naderhand afficieel

vastgesteld en een bedrag wordt uitbetaald op het eind van januari 2019.

Later in het jaar volgt het tweede gedeelte van deze betaling.

ln het najaar is ook het Beleidsplan ingediend en aangeboden aan Wonen

Limburg. Door SHML worden gelden beschikbaar gesteld aan de

bewonerscommissies, onder die voorwaarden dat ze een overzicht indienen

waarvoor zij de gelden hebben gebruikt.

De begroting wordt opgemaakt naar waarheid en ondertekend door het hele

bestuur op de bestuursvergadering en verder afgewerkt door onze

secretaris.

Overleg

Wij als §tichting hebben met diverse partners overleg. We bespreken veel

onderwerpen tijdens een bijeenkomst op ons kantoor.

Prestatie Afspraken

Twee bestuursleden nemen deel aan de bijeenkomsten over Prestatie

Afspraken. Hierop wordt het truurbeleid, de kwaliteit van de woningen, de

woonomgeving en leefbaarheid, besproken. Verder de kwaliteit van de

dienstverlening, kosten per woning, huurders participatie en energie.

Financiën.

De continuïteit van SHML ziet er rooskleurig uit. ln de afgelopen anderhalf

jaar zijn we helemaal opgegroeid tot een volwassen eenheid. Ook de

bewonerscommissles worden door ons benaderd. Zij krijgen ieder jaar een
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bedrag ter bestrijding van de kleine onkosten. Ook dit jaar hebben we voor

het eerst voor alle bewonerscommissies een bankrekening geopend. De

ontstane bankkosten worden door SHML vergoed.

Klachtenafhandeling

h 2A18 zrlnwe gestart met een nieuw systeem klachtenafhandeling. Al onze

klachten hebben wrj op een aparte wijze behandeld, namelijk

l.eerst beoordelen of de klacht aangemeld is bij Wonen Limburg

2.de klacht registreren en een bevestiging van ontvangst geven aan de kÍant

3,De klacht inboeken in Lasso met.daarbij alle opgemaakte rapporten.

4.de klacht doorsturen naar Wonen Ltrybqi"fg-hl*Ce@
5. Nakijken en volgen van de afiiverking van de klacht

6.Nadat er een beslissing is genomen, de uitslag doorgeven aan de huurder

en eventueel met hem./haar bespreken.

Klachten die opgemerkt worden op de bijeenkomsten van de

bewonerscommissies, blijven volgen en oplossen door te bellen met het

bestuur van de BC of Wijkcomplexheheerder of Leefbaarheidsmedewerker

van Wonen Limburg.

De totale ktachten zijn geregistreerd in onze systemen en zullen op het eind

van het jaar, doorgegeven worden aan Wonen Limburg ter kennisname en

nacontrole.

Alle klachten die brj SHML binnen komen worden na afloop van het jaar door

het bestuur van SHML, geëvalueerd.
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Huurdersdag

Nieuw in 2018 is de Huurdersdag die in oktober werd georganiseerd. Alle

bestuursleden van de 16 bewonerscommissies zijn uitgenodigd. Was het

bèstuur niet compleet, dan kon men dat aanvullen met vrijwilligers en zelfs

huurders.

ln totaliteit hadden zich 85 personen aangemeld voor deze middag. Verdàr

hebben we steun ontvangen van vrijwilligers van bewonerscommissies die

ons hebben geholpen met de organisatie.

De Huurdersdag 2018 werd gehouden in het Keenter Hart te Weert en

begon om 13,00 uur met de inloop van de genodigden en om 13.30 uur met

het programma.

Het programma was samengesteld en uitleg, historisch, muziek en gezellig

samen eten, was de uitkomst. hrledewerking van Wonen Limburg was prima.

Carla Houben, Vianne Habets en §tephan Gross gaven een PowerPoint

demonstratie ovér Servicekosten en Eigen Beheer en Rob Hermans over het

$cootmobiel beleid. Prima onderwerpen die goed aansloegen. Verder een

film over historisch Weert met daarin de afuraak van St. Martinus en de

opbouw van Horne Hoof, het nieuwe project waaraan ook Wonen Limburg

zijn medewerking heeft verleend. Verder was er muziek en gezellig lekker

eten.

Een middag die we de komende jaren weer gaan houden en misschien zelfs

wel gaan uitbreiden. We zullen zien..

Huurderke

Ons Huurderke is niet meer weg te denken. leder kwartaal komt dit blad uit

en gaat momenteel naar 400 abonnees. Nieuws oveÍ SHML, Wonen

Limburg. Huurdersraad en Bewonerscommissies, zijn hierbij de ingrediënten.
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Komend jaar willen we alle huurders bereiken door 2-3 keer per jaar een

apart blad uÍt te geven. Ruim 5500 huurders zullen dit blad in de bus krijgen.

Hopelijk bereiken we zo meer personen en worden er nog meer

bewonerscommissie opgericht.

Ook hopen we dat hierdoor meer vrijwilligers onze weg zullen vinden.

Onze ïoekomst 
\

We willen ons kantoor inzetbaar houden voor alle huurder§, samen met de

bewonerscomrnissies en de andere Huurdersorganisaties.

Ook bnze website zullen we constant up to date houden en vernieuwen waar

nodig is.

De samenwerkingsovereenkomst met Wonen Lirnburg nakomen en ook in

de toekomst met de vernieuwde versie van Wonen Limburg.

We zullen nader bekijken hoe de structuur er in de toekomst uitziet met

betrekking tot vergaderefl .

U itb reiding van nieuwe bewonerscommissie stim u leren.

Leefbaarheid stimuleren met andere partijen.

Nieuwe bestuursleden ondersteunen binnen SH[\IL.

Nieuwe informatie toepassen, zoals sociaal media, maar dan wel conform de

nieuwe AVG Wet.

C u rs ussen o rganiseren voor vríjwill igers en bestu u rsleden


