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HBZ Nieuwsbrief 
maart 2019 

U leest de periodieke nieuwsbrief van Huurders Belang Zederik. 

Wij zijn de huurdersorganisatie uit Vijfheerenlanden van de woningcorporatie Fien Wonen. 

Graag informeren we u over alles wat met huren van deze woningen in Zederik te maken 

heeft en we hopen dat u de nieuwsbrief met belangstelling leest. 

We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar uw reacties! 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Goed bezochte algemene ledenvergadering 2019 
• Extra ledenvergadering in verband met statutenwijziging 
• Ledenraadpleging huurverhoging per 01-07-2019 

 

Ledenvergadering 2019 

De jaarlijkse ledenvergadering van HBZ werd goed bezocht, zie onderstaande foto. Alle huur-

ders van Fien Wonen ontvingen per post een brief een uitnodigingsbrief. Via de website was 

en aanmeldingsformulier beschikbaar en we gebruikten ook de sociale media. Wij zijn ver-

heugd dat we nu met veel meer huurders in contact konden komen dan de jaren hiervoor. 

Nogmaals dank voor uw komst! Het was een nuttige avond. 

 

http://www.huurdersbelang.info/
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Wijkagent Daniëlle van der Ploeg verzorgde een leuke lezing over de preventieve maatrege-

len tegen inbraak onveiligheid in uw woning en uw buurt. De folders en andere zaken die Di-

ane achter liet zijn gedigitaliseerd en blijven voorlopig beschikbaar. 

  

 

Extra ledenvergadering nodig om de statuten te wijzigen 
 

We hebben onze statuten, die grotendeels uit 1994 dateren, aangepast aan de huidige tijd. 

Volgens de oude, maar nu nog geldende statuten, is een statutenwijziging alleen in één le-

denvergadering mogelijk als 2/3 van de leden aanwezig zijn. Alle huurders van Fien Wonen 

in Vijfheerenlanden zijn in principe lid. Dat zou met 1162 huurders betekenen dat er nu on-

geveer 775 huurders in de vergaderzaal moesten zitten bij de ledenvergadering van 14-03-

2019.. Dat was net het geval, vandaar deze tweede extra korte ledenvergadering. Met als 

enig onderwerp de wijziging van de statuten. Klik hier om de nieuwe conceptstatuten in te 

zien. Daarna gaat HBZ verder met haar eigen bestuursvergadering, waarvoor wij nog verster-

king zoeken. 

We hebben weer een uitnodiging op onze website gezet met het verzoek om u even aan te 

melden via een speciale pagina als u wenst te komen zodat we daar rekening mee kunnen 

houden. Natuurlijk moet je huurder van Fien Wonen in Vijfheerenlanden zijn om te mogen 

stemmen over de statuten. Voor de overige ontvangers van deze nieuwsbrief is deze extra 

ledenvergadering niet van toepassing.  

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://hbz.stackstorage.com/s/gdgUXU6SLil6nXP
https://huurdersbelang.info/agenda/
https://huurdersbelang.info/alv/


 
© HBZ « pagina 3 - 4 » www.huurdersbelang.info 

Ledenraadpleging huurverhoging per 01-07-2019 

Jaarlijks worden de huren van de sociale huurwoningen door Fien Wonen aangepast. HBZ 

probeert natuurlijk steeds deze jaarlijkse huurverhoging zeer beperkt te houden! Met name 

voor de lagere inkomens. Wij zetten in voor een maximaal inflatie-volgende huurverhoging, 

het liefst nog wat minder. Ook dit jaar gaan we op uitnodiging va Fien Wonen weer een ad-

vies voor de jaarlijkse huurverhoging uitbrengen. Een woningcorporatie moet dit advies zeer 

serieus behandelen en een gefundeerd antwoord geven als men anders besluit. 

Tot op heden bracht het bestuur van HBZ dat uit enkele personen bestaat een advies uit bij 

Fien Wonen namens alle huurders. Wij willen u deze keer raadplegen en we hebben daar-

voor  een speciale tijdelijke pagina gemaakt op onze website: 

https://huurdersbelang.info/hv2019/ 

Deze pagina was beveiligd met een wachtwoord en ook tegen verkeerd gebruik zoals meer-

voudig stemmen per persoon. Alleen de huurders van Fien Wonen in Vijfheerenlanden wor-

den verzocht te stemmen. Lees de keuzemogelijkheden aandachtig. Eventueel kunt u nog 

een opmerking in uw eigen woorden maken. 

U heeft tot 25-03-2019 de tijd om te stemmen, daarna werkt het stemmechanisme niet 

meer. Wij hebben in de avond van 25-03-2019 een bestuursvergadering en willen uw stem 

zwaar laten meewegen. Als dit bevalt gaan we u vaker raadplegen voor jaarlijkse huurverho-

gingen en andere echt belangrijke onderwerpen. Natuurlijk met mate. Democratischer kan 

haast niet... 

 

 

 

Agenda 
We houden een agenda bij op onze website 
van alle openbare bijeenkomsten, zoals van 
de ledenvergaderingen. 
Op afspraak kan u ook sommige bestuurs-
vergaderingen bijwonen. 
Onze notulen en meer vindt u hier. 

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/hv2019/
https://huurdersbelang.info/agenda/
https://hbz.stackstorage.com/s/gxwdSHjdx9gTaX9
https://huurdersbelang.info/agenda/
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Copyright © HBZ. 

 

Klik hier voor de gegevens van ons bestuur. 

Ons algemene e-mailadres is: HBZederik@gmail.com 

 

Wilt u deze nieuwsbrieven niet langer meer ontvangen? 

Dat vinden wij jammer, u kunt uzelf dan uitschrijven. 

U kunt zich ook weer inschrijven als u de nieuwsbrief toch weer wenst te ontvangen of als u 

zich per ongeluk heeft uitgeschreven. 

Klik hier voor onze AVG-pagina 

 

Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is zeer gewenst! 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/bestuur/
mailto:HBZederik@gmail.com?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20HBZ%20Nieuwsbrief
http://huurdersbelang.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=5be41aaf37072f5fd3ad21762&id=4c69751636&e=%5bUNIQID%5d&c=8f75d79eb9
https://huurdersbelang.info/nieuwsbrief/
https://huurdersbelang.info/avg/
https://www.facebook.com/HRZederik/
https://twitter.com/HuurdersZederik
https://twitter.com/HuurdersZederik
https://huurdersbelang.info/

