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uitgave van de Vereniging Huurders Haarlemmermeer

NR 1

Fijn dat wij u met deze Info weer van informatie 

kunnen voorzien.

Corona was in de Info de afgelopen twee jaar een 

steeds weerkerend onderwerp. Ook deze Info kom ik 

nog even op dit onderwerp terug, maar dan in  

positieve zin. We kunnen elkaar weer ontmoeten!

Die ontmoeting heeft inmiddels plaatsgevonden  

tijdens een druk bezochte Algemene Ledenverga-

dering in Badhoevedorp. Wat fijn om elkaar na zo’n 

lange tijd weer te zien om de lopende zaken door te 

spreken. In deze Info vindt u een uitgebreider verslag.

Tegelijkertijd kunnen er weer plannen gemaakt 

worden voor de Platform bijeenkomsten waarvan 

de data reeds met u zijn gedeeld. Nadere informatie 

hierover volgt zo spoedig mogelijk.

In de samenstelling van het bestuur van VHH is een 

wijziging opgetreden. Door het aftreden van Tineke 

Vonck ontstond een vacature voor gebied 2  

(De Hoek, Hoofddorp-Centrum, Graan voor Visch en 

Pax). Wij zijn er, zeer tot ons genoegen, in geslaagd 

een opvolgster aan te stellen in de persoon van 

Jeanette Kat en wensen haar veel succes.

Buiten het gegeven dat het bestuur getalsmatig weer 

op orde is, hebben wij te maken met het feit dat een 

flink aantal bestuursleden een respectabele leeftijd 

hebben bereikt. Regeren is vooruitzien en om die 

reden is onlangs een advertentie geplaatst waarin wij 

nieuwe leden oproepen, die langzamerhand wegwijs 

kunnen worden gemaakt in huurdersland. Zij kunnen 

dan in de toekomst vertrekkende bestuursleden 

opvolgen. Mocht u zelf geïnteresseerd zijn of als u 

meer informatie wilt hebben, laat het ons weten.

Als u deze uitgave ontvangt is waarschijnlijk de 

huurverhoging-brief bij de huurders van Ymere al op 

de mat gevallen. Over deze huurverhoging is door de 

bestuursleden van SHY (Samenwerkende Huurdersor-

ganisaties Ymere) stevig onderhandeld. Het uitgangs-

punt was niets of een zo laag mogelijke verhoging. 

0 Procent is niet gelukt, maar met de uitkomst van 

de huurverhoging kunnen wij tevreden zijn. Mocht 

u vragen hierover hebben, kunt u ons te allen tijde 

benaderen.

Niet alleen vragen over huurverhoging, maar ook alle 

andere zaken waar uzelf niet uitkomt en die  

vanzelfsprekend met uw woning te maken hebben, 

kunt u bij VHH neerleggen en samen kijken we naar 

een oplossing.

Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave van de 

Info.

Agnes Alkemade

voorzitter VHH
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Het is eindelijk zover! De website van de SHY 

(Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) is 

op 21 maart online gegaan. Daarmee is een lang 

gekoesterde wens van het bestuur van de SHY voor 

een eigen website www.HuurdersYmere.nl in  

vervulling gegaan. De SHY is de gesprekspartner 

van de Directieraad van Ymere.  

Samen bespreken zij onderwerpen die alle huurders 

van Ymere aangaan, zoals: huurbeleid, huurverho-

ging, onderhoud, renovatie, energietransitie,  

meerjarenplannen en beleidsplannen.  

Vanuit de SHY homepage kan men ook een link 

vinden naar de websites van de lokale huurders-

organisaties, zoals Huurdersvereniging Almere 

(HVA), Huurders Ymere Amsterdam (HYA), de 

Waakvlam in Haarlem en Vereniging Huurders 

Haarlemmermeer. Deze lokale huurdersorganisa-

ties van Ymere maken zich samen sterk voor de 

belangen van 85.000 huurders. Op de website van 

SHY is onder andere de geschiedenis in het kort 

benoemd, maar ook waar de lokale huurders- 

organisaties voor staan. 

Website SHY is online

Mede door de afschaffi  ng van de Verhuurdersheffi  ng is het mogelijk geworden dat Wooncorporaties 
meer kunnen investeren. Daarbij speelt verduurzaming en veiligheid in de huurwoningen een grote rol. 
Deze uitbreiding van het werk betekent ook meer werk voor het bestuur van de VHH. Daarom zijn wij 
op zoek naar enthousiaste personen, die ons als aspirant-bestuurslid, samen met de overige leden 
van het bestuur, mede helpen om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Waar ga je werken?
De projecten zijn verdeeld over diverse locaties in de gemeente Haarlemmermeer. Het kantoor van de 
Vereniging Huurders Haarlemmermeer, de belangenorganisatie voor huurders in Haarlemmermeer, is 
gevestigd aan Wormerstraat 29, 2131AX Hoofddorp.

Wat vragen we van jou?
Je beschikt over voldoende enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken bij onder andere 
de verduurzamingsprojecten. Het gaat daarbij om de huurders te begeleiden in de projecten. 
Hierbij zijn de gebiedsvertegenwoordigers van VHH je steun en toeverlaat.

Wat mag je van ons verwachten?
Kennis van de volkshuisvesting is niet direct vereist voor de functie. In samenwerking met het team 
kun je kennis en ervaring opdoen, een opleiding volgen en begeleiding (extern) krijgen. VHH kent een 
vrijwilligersvergoeding en ook een goede onkostenvergoeding.

Meer weten?
Neem contact op met VHH op 023-5626276 of info@vhh2000.nl of bekijk onze 
website www.vhh2000.nl

Solliciteren?
Heb je interesse? Stuur je cv en motivatie per brief gericht aan de voorzitter van VHH, Agnes 
Alkemade of per email naar  info@vhh2000.nl

Gezocht: een Haarlemmermeerder (M/V) 
met interesse voor huurdersbelangen
Vereniging Huurders 
Haarlemmermeer is 
een onafhankelijke en 
zelfstandige vereniging 
die de belangen 
van alle huurders in 
Haarlemmermeer in hun 
woon- en leefomgeving 
op professionele wijze 
behartigt.
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Algemene Ledenvergadering druk bezocht

HUURVERHOGING 2022
‘Er is een deal’    

VHH 6 april  2022

Arnoud Schüller

• Baseer de huurverhoging op betaalbaarheid 
(differentiatie)

• Inflatie kan in de meeste gevallen (voorbeelden), en we 
komen lager uit dan inflatie

• Energiearmoede: is er, groeit en is voornamelijk een 
inkomensprobleem.
• Wel versnelling aanpak E,F en G 

(verhuurdersheffing), geen bevriezing E, F en G

• Inkomens afhankelijke huurverhoging: wenselijk en kan 

Insteek Ymere 

|  pagina 3

15 maart, dinsdagavond 22:20 uur

|  pagina 5

1,3% 1,8%

Deal 1: Inkomens Afhankelijke Huurverhoging 

|  pagina 7

• Hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging
• Nooit over maximaal redelijk heen
• Pittig en betaalbaar

Inkomensgrenzen € 50  
> 47.948 (1p hh) 
> 55.486 (2+ hh)

0% 

Inkomensgrenzen € 100  
> 56.257 (1p hh) 
> 75.369 (2+ hh)

• Baseer de huurverhoging op de koopkracht ontwikkeling

• Verhoog de huren niet met inflatie (0% is meer dan genoeg)

• Energiearmoede: geen huurverhoging en bij E,F en G labels: ernstig 
achterstallig onderhoud: huurverlaging

• De Inkomensafhankelijk huurverhoging kan niet eindeloos 
doorgaan; zorg dat middeninkomens betaalbaar blijven wonen

• Betaalbaarheid van het wonen is in het geding (ouderen 0%)

• Steek de Verhuurdersheffing in de betaalbaarheid 

• Huurders willen een verhuurder die dichtbij hen staat

Geluiden van en rond SHY

|  pagina 2

• Normaal: december

• Nu: 24 februari

• Belangrijke verandering in spelregels:
• De maximale individuele huurverhoging is gelijk aan 

de inflatie/huursom van 2,3%
• Géén differentiatie mogelijkheden meer (pijler 

Ymere)

• Korte doorlooptijd tot bestuurlijk overleg (15 maart)

Huurbrief minister  

|  pagina 4

18 maart, vrijdag 12:41 uur

|  pagina 6

1,6%

Deal 2: Vrije Sector

|  pagina 9

• Deal: voor middeninkomens: aftoppen op € 1.068

• Zo blijft midden huur voor middeninkomens  
betaalbaar 

Sinds de pandemie was er voor het eerst weer een fysieke ledenvergadering mogelijk. Dit keer was het 

Badhoevedorp waar de VHH was neergestreken. Agnes Alkemade gaf in haar openingswoord aan dat de 

vertrouwde locatie, het Trefpunt in Nieuw-Vennep, geen zaalverhuur meer deed in de avonduren. Dus 

werd vanuit het secretariaat een zoektocht ingezet om een geschikte locatie te vinden. Dat werd uiteindelijk 

het Dorpshuis in Badhoevedorp. In een zaal op de 1e etage, die nagenoeg tot de laatste stoel bezet was, 

werden in twee uur tijd de algemene zaken behandeld en de huurverhoging 2022 gepresenteerd. 
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De voorzitter gaf in haar openingswoord aan dat 

er één plek achter de bestuurstafel leeg was. Die 

was van secretaris Bert Slotboom, die vanwege zijn 

ziekte niet aanwezig kon zijn.

Bij de agendapunten, die voor de pauze aan de 

orde waren, werd door de aanwezigen actief gere-

ageerd en merkte men op dat er veel ervaring in de 

zaal zat. Soms werden er zaken duidelijker gemaakt 

door specialisten, maar er werden ook kritische 

vragen gesteld over het jaarverslag. Bij het verslag 

van gebied 7 stond in de tekst dat er mogelijk in 

2022 zonnepanelen geplaatst zouden worden 

op een complex in Halfweg, maar Arnoud Hulst 

maakte duidelijk dat Ymere daarvan afziet. Leo van 

Bakel gaf aan dat de tekst voor het verslag in janu-

ari aangeleverd is en dat in maart het nieuws vanuit 

Ymere kwam. Het financieel jaarverslag bracht 

geen schok door de zaal. Alles klopte en Arnoud 

Hulst gaf namens de financiële commissie (medelid 

Bert den Elzen had zich afgemeld) aan om decharge 

te verlenen. Dit werd onder applaus gedaan en de 

heer Van Kesteren werd bereid gevonden om als 

reservelid toe te treden. 

De (her)verkiezingen van de bestuursleden leverde 

een nieuwe naam en gezicht op, aangezien Tineke 

Vonck zich niet herkiesbaar stelde. Jeanette Kat 

werd met algemene stemmen als algemeen 

bestuurslid aangenomen met als taak gebiedsver-

tegenwoordiger in Hoofddorp-centrum. In haar 

maiden speech gaf zij duidelijk haar visitekaartje 

af. In een volgende editie van de VHH-INFO volgt 

een brede introductie van Jeanette. De herverkie-

zingen kregen een apart tintje, omdat een aantal 

bestuursleden voor één jaar werden herkozen 

vanwege de dit jaar te bereiken of reeds bereikte 

leeftijd van 75 jaar. Voorzitter Agnes Alkemade, 

algemeen bestuursleden Frans van der Maden en 

Jaap Vroegop vallen in deze categorie. Dea Storm 

werd voor drie jaar herkozen. Allen werden met 

algemene stemmen verkozen. 

Na de pauze was het de beurt aan Ymere om de 

huurverhoging voor 2022 te verklaren. Arnoud 

Schüller presenteerde de verhoging en gaf aan 

dat er stevig was onderhandeld door SHY en met 

name de VHH om de gevolgen van de verhoging 

zo beperkt mogelijk te houden. Zo bleek een kloof 

tussen 1,3 (SHY) en 1,8 procent (Ymere) niet 

overbrugbaar. Daarbij werden ook de cijfers van het 

NIBUD betrokken om mede te bepalen of een huur 

wel of niet betaalbaar is voor een huurder. Uitein-

delijk kwamen Ymere en SHY uit op een percentage 

van 1,6 als gemiddelde voor de diverse groepen 

huurders. Schüller ging in zijn presentatie breed in 

op de individuele verschillen in huurverhoging voor 

de diverse groepen huurders. Hij haalde hierbij ook 

de inkomens afhankelijke huurverhoging aan. Zijn 

presentatie leverde de nodige vragen op, waarbij 

Deal 3:Overige sociale huurcontracten (huursom)

|  pagina 10

< € 300 € 300-€ 1.000  > € 1.000
% € 25 2,3% 0,0%

Deal 4: Extra afspraken

|  pagina 18

Zorgen rond de energierekening
• SHY: 1,3% E,F en G labels: (óók) nee Ymere: 

• Wel:
• Inzicht in versnellingsoperatie uit faseren E, F en G labels (monitoring)
• Bevestiging Ymere’s omgang met (huur)schuld: 

• “Geen huisuitzettingen bij huurschulden, mits bewoners geen extreme overlast 
veroorzaken en ook geholpen willen worden.” 

• Samen optrekken voor 13e maand Huurtoeslag 

Deal 3: Overige sociale huurcontracten (huursom)

|  pagina 11

Plus extra betaalbaarheid behoud (Ymere)
• 0% voor  huurders 2021 met huurverlaging  (Wet Eenmalige Huurverlaging)
• Aftoppen 

• Op 1e aftop grens (betaalbaarheidsdefinitie, Woonlastenakkoord)
• Op liberalisatie grens, daarboven 0%

< € 300 € 300-€ 442  € 442- € 763 >  € 763
% € 25 2,3% 2,2% 0,0%

1,6%
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de aftopping naar €763 per maand als liberalisatie 

grens, een belangrijk item was. Arnoud gaf duidelijk 

aan dat een nul procent huurverhoging niet goed is 

voor Ymere, vanwege dan het gebrek aan inkom-

sten voor onderhoud en het betaalbaar houden 

van de woningen. En dat een kleine verhoging van 

enkele euro’s per maand in geen verhouding staat 

tot de honderden euro’s voor de stijging van de 

kosten voor energie. 

Om half tien sloot Agnes Alkemade de vergadering 

af en werd beneden in het Dorpshuis onder het 

genot van een hapje en drankje nog even bijge-

praat.

Ymere verduurzaamt in Bloemenbuurt 

Nieuw-Vennep – Het is een hot topic voor velen. 

Verduurzamen van woningen om het energiever-

bruik sterk te verlagen. Daarbij gaat Ymere pro-

jectmatig te werk, maar heeft in het begin van het 

project in de Bloemenbuurt de menselijke maat 

vergeten. Twee oudere echtparen werden ook nog 

eens onaangenaam verrast met een ‘dreigbrief’ van 

Ymere om de medewerking aan het project af te 

dwingen. Na tussenkomst van familie en de VHH 

is door Ymere excuses aangeboden en beterschap 

beloofd.

De woningen in de Bloemenbuurt van Nieuw-

Vennep worden verduurzaamd. Daarbij wordt het 

glas vervangen, het dak geïsoleerd en de mechani-

sche ventilatie vervangen door een CO2 gestuurde 

installatie *. Allemaal maatregelen die nodig zijn 

voor een beter wooncomfort. Echter, deze actie 

gaat niet zonder slag of stoot. De communicatie 

met de bewoners wordt door de aannemer ver-

zorgd, met als gevolg miscommunicatie. ‘Zo wordt 

bij Ymere gemeld dat een echtpaar niet mee wil 

werken’, vertelt een familielid, ‘en in een brief is de 

Wooncorporatie erg streng naar deze senioren en 

dreigt met uitzetting door de politie’. Het echtpaar 

had aangegeven dat de ramen aan de voorkant 

van de woning reeds in 2020 zijn vervangen en 

voorzien van ventilatieroosters.  Bij navraag blijkt 

inderdaad dat de woning in 2020 voorzien is van 

HR++ dubbel glas en dat was ook gemeld bij de 

uitvoerder. Bij een ander echtpaar met ernstige 

fysieke en gezondheidsproblemen wilde de aan-

nemer alvast de ruiten verwijderen. ‘Als dan het 

nieuwe glas beschikbaar kwam kon dat direct 

worden geplaatst’, was het argument. Het resultaat 

was dan wel dat gedurende de tussen-periode van 

ongeveer een week, de ramen waren dichtgetim-

merd. ‘Daardoor voelen de senioren zich niet happy 

in hun woning’, vertelt een ander familielid, ’en 

aanvullend onheus bejegend door onder meer het 

dominante optreden van het personeel van de aan-

nemer en de dreiging vanuit Ymere’. Het is echter 

een kwestie van tijd, zoals de druppel die de emmer 

doet overlopen. Na de brief van Ymere heeft 

familie van de bejaarde echtparen samen met de 

gebiedsvertegenwoordiger van de VHH gereageerd 

naar het projectteam Verduurzaming. Daarbij werd 

gevraagd om excuses van Ymere én de aannemer 

en rectificatie in het dossier. 

De bewoners voelden zich namelijk niet begrepen 

en vonden het vreselijk dat Ymere aangeeft dat zij  

hun medewerking hebben geweigerd terwijl dat 

absoluut niet het geval is. Daarbij stoorde het hen 
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dat de communicatie met de aannemer ter plaatse 

ook geen schoonheidsprijs verdiende. De medewer-

kers van de aannemer kwamen nors en zeker niet 

vriendelijk over op de bewoners. De familie wil dat 

de dossiers worden nagekeken op correspondentie 

van de aannemer, onder andere met de opmer-

king: weigert medewerking. Als reden stond erbij 

dat de bewoners dit niet willen in verband met de 

raambekleding die dan niet meer past. Om deze 

reden stonden zij geregistreerd als bewoners die de 

werkzaamheden weigerden.

Ymere trok het boetekleed aan en een medewerker 

van het projectteam Verduurzaming verontschul-

digde zich over de toon van de ‘dreigbrief’ en gaf 

aan bij de echtparen langs te gaan en dat het per-

soneel van de aannemer aangesproken zal worden 

op hun gedrag en communicatie naar de bewoners. 

Inmiddels zijn alle ramen van de woningen aan 

de Veldbloemstraat voorzien van HR++ glas. De 

aannemer heeft gedurende het verduurzamingspro-

ject alleen de ramen vervangen waarin nog geen 

ventilatierooster zat. Dit is bevestigd door Ymere. 

Het is vanuit financieel en milieutechnisch oogpunt 

niet de bedoeling om ramen die reeds zeer recent 

verduurzaamd zijn, te vervangen. De aannemer 

heeft ook de buitenmuren van de woning voorzien 

van isolatie, waar de bewoners erg blij mee zijn. 

Met betrekking tot het vervangen en isoleren van 

het dak, hoopt de familie dat Ymere de provincie 

verzoekt hier vaart achter te zetten, zodat de aan-

nemer zo spoedig mogelijk de resterende daken 

kan verduurzamen. Vanwege de aanwezigheid 

van vleermuizen zijn zowel de aannemer als Ymere 

afhankelijk van de wet Natuurbescherming (2017) 

vanwege het werken op een plek waar beschermde 

diersoorten leven. Er wordt gewacht op goedkeu-

ring voor de werkzaamheden vanuit de Provincie. 

Zodra de provincie goedkeuring verleent, stellen 

Ymere en de aannemer een werkplan op. Hierover 

worden de bewoners geïnformeerd.

Ymere is, zoals toegezegd, persoonlijk bij de onheus 

bejegende bewoners langsgegaan om een bloe-

metje te brengen en de hoop uit te spreken dat de 

echtparen nog lang en met veel woongenot blijven 

wonen in een woning van Ymere.

* De installatie van CO2-aangestuurde ventilatie-

systemen is noodzakelijk om de lucht in huis zo 

schoon mogelijk te houden. In woningen waar te 

weinig geventileerd wordt, blijft ‘oude, gebruikte’ 

lucht hangen en komt er te weinig frisse lucht 

binnen. Hierdoor kunnen verschillende gezond-

heidsklachten ontstaan. Ook kan onvoldoende 

ventilatie, vocht- of schimmelproblemen veroor-

zaken in huis. Ymere raadt alle bewoners sterk 

aan dit ventilatiesysteem te nemen, zeker nu de 

woningen beter worden geïsoleerd. 
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In gesprek met Jaap Vroegop

De energiekosten worden steeds hoger en vormen 

een steeds groter deel van het huishoudbudget. 

Het is dan ook maar goed dat er energiecoaches 

zijn om een advies te geven.

Jaap Vroegop liep een aantal jaren rond met de 

wens om, naast zijn werk als VHH-gebiedsver-

tegenwoordiger, als energiecoach aan de slag te 

gaan. Hij was al een tijd op zoek naar een opleiding 

tot energiecoach en naar aanleiding van een artikel 

in het Witte Weekblad, heeft Jaap contact opgeno-

men met de Energiebank Haarlemmermeer *. 

Tijdens zijn opleiding ontmoette hij een bekende 

van hem, Remco Pols, Regiomanager Ymere Haar-

lemmermeer, die de nieuwe voorzitter is van de 

Energiebank Haarlemmermeer. 

Inmiddels is Jaap na zijn opleiding aan de slag 

gegaan. Hij vertelt vol enthousiasme over de 

opleiding en de eerste bezoeken aan huurders. De 

cursus bestond uit een aantal delen, waarbij de 

coaches worden voorbereid op huisbezoeken en 

het geven van adviezen over de energiehuishou-

ding. Daarbij gaan de energiecoaches aan de hand 

van een vragenlijst met de bewoners in gesprek, 

waarbij het energieverbruik een hoofdthema is. 

Aan de hand van het verbruik en vragen over de 

soort lampen die de huurders gebruiken kan Jaap 

een advies geven. Zo vervangt hij de oude gloei- en 

spaarlampen door Ledlampen en dat scheelt al een 

heel stuk op het energieverbruik. ‘We leveren en 

plaatsen de Ledlampen,’ vertelt hij, ’maar nemen 

de oude lampen mee om het optimale resultaat te 

bereiken. Het zijn echter niet alleen de lampen die 

stroom slurpen. Zo verbruiken de bekende kastjes 

bij de televisie, die meestal op de ‘stand-by stand’ 

staan, veel stroom. Dat scheelt zo’n 120 euro per 

jaar’, vertelt Jaap. Hij laat bij het interview ook 

een energiemeter zien, die het stroomverbruik van 

witgoed (zoals koelkasten) registreert. 

Niet alleen elektriciteitsgerichte apparatuur ver-

bruikt energie. ‘Bij Cv-ketels’, vertelt Jaap, ‘is de 

watertemperatuur vaak te hoog (95 oC) en dat kan 

makkelijk teruggebracht worden tot 80 of 85 oC en 

dat scheelt gasverbruik.’ Hij geeft verder aan dat er 

waterbesparende douchekoppen zijn, die gelukkig 

ook in het pakket van de Energiebank zitten. Bij het 

bezoek controleert de energiecoach alle punten die 

stroom verbruiken, ook de vaak vergeten ruimten 

zoals hal, gang of hobbykamer.

Jaap vertelt enthousiast verder: ‘Een specifieke 

vooropleiding is niet vereist, maar kennis van 

eenheden van energie en het rekenen daarmee is 

wel praktisch en handig’. Na afloop van het bezoek 

stelt de energiecoach een rapport op voor naslag en 

voor de Energiebank. Hij sluit af met de opmerking: 

‘sinds mijn pensionering wil ik mij inzetten voor de 

sociaal zwakkeren in de samenleving’. Daarmee is 

Vroegop een goede ambassadeur voor de Ener-

giebank, want iedereen die er iets over wil weten 

verwijst hij meteen door naar de Energiebank.  

Voor meer informatie kan men bellen naar  

023-2040187 of mailen naar j.j.bergsma@live.nl

*) De Energiebank is een stichting die inwoners 

helpt om grip te krijgen op de energiekosten.  

Iedereen met een minimum inkomen kan zich 

gratis aanmelden voor hulp van de Energiebank  

Haarlemmermeer.
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Bestuur
Het werkgebied Haarlemmermeer is onderverdeeld in zeven gebieden:

1. Zwanenburg, Badhoevedorp, Vijfhuizen, Lijnden, Boesingheliede, Nieuwe Meer en Nieuwe Brug

2. De Hoek, Hoofddorp Centrum, Graan voor Visch en Pax

3. Hoofddorp Toolenburg, Bornholm en Vrijschot-Noord

4. Hoofddorp Overbos, Floriande en Boseilanden

5. Nieuw-Vennep

6. Oude Meer, Aalsmeerderbrug, Rozenburg, Rijsenhout, Burgerveen, Leimuiderbrug, Weteringbrug, 

Abbenes, Buitenkaag, Lisserbroek, Beinsdorp, Zwaanshoek en Cruquius

7. Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg, Penningsveer en Spaarndam-Oost

De gebiedsbestuursleden houden contact met de bewonerscommissies binnen hun gebied.

De bestuursleden hebben ieder een specialisatie waarin zij autonoom werken. Dit binnen het kader van 

uitgezet beleid. Bestuursleden presenteren tijdens de algemene bestuursvergaderingen de voortgang via 

schriftelijke rapportage aan het bestuur.

Het bestuur wordt ondersteund door een secretarieel/administratief medewerker, mevrouw Marielle Stoffels.

BESTUURSLID SPECIALISATIE FUNCTIE

Mevr. Agnes Alkemade Beleid & overleg Voorzitter

Dhr. Bert Slotboom Beleid & overleg/Public Relations Secretaris

Dhr. Harry van de Boer Beleid & overleg Penningmeester

Dhr. Cor van Tilborgh Gebied 1 – Gebiedsgericht werken/Public Relations Bestuurslid/Redacteur

Mevr. Jeanette Kat Gebied 2 – Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Dhr. Richard Ramaker Gebied 3 – Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Mevr. Dea Storm Gebied 4 – Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Dhr. Frans van der Maden Gebied 5 – Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Dhr. Jaap Vroegop Gebied 6 – Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Dhr. Leo van Bakel Gebied 7 – Gebiedsgericht werken/Beleid Bestuurslid

Mevr. Lina Zonsveld Ondersteuning secretariaat Bestuurslid

Colofon
Redactie: 

Cor van Tilborgh

Bert Slotboom

Marielle Stoffels

Adres: 
Wormerstraat 29

2131 AX Hoofddorp

Tel.: 023 - 5626276

Email: info@vhh2000.nl

Website: www.vhh2000.nlDrukwerk en vormgeving: Spaarne Werkt, Cruquius


