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INHOUDSOPGAVE

INFO
uitgave van de Vereniging Huurders Haarlemmermeer

NR 3

Voor u ligt alweer de laatste Info van 2022, wat wel 

een bewogen jaar kan worden genoemd. In de vorige 

Info konden wij u nog berichten over het overlijden 

van onze secretaris, de heer Bert Slotboom. 

Vanzelfsprekend is dit voor zijn nabestaanden een 

zwaar verlies, maar ook de medewerkers binnen VHH 

missen hem als persoonlijkheid en zijn gewaardeerde 

inbreng in het bestuur.

Gelukkig zijn wij er in geslaagd een nieuwe secretaris 

te benoemen in de persoon van Richard Ramaker, bij 

velen van u reeds bekend. Richard was gebieds- 

vertegenwoordiger voor gebied 3 (Hoofddorp Toolen-

burg, Bornholm en Vrijschot-Noord). Dit gebied is 

overgenomen door Conny Kroep.

Richard heeft tevens de opengevallen plek in de  

PR-commissie ingenomen.

Om bij de personele bezetting te blijven: op  

1 november jl. heeft Jeanette Kat de beslissing 

moeten nemen te stoppen met haar vrijwilligerswerk 

voor VHH. Zij kon het e.e.a. niet meer combineren 

met haar fulltime baan. Wij danken haar voor haar 

inzet en wensen haar alle goeds. De werkzaamheden 

in haar gebied worden vooralsnog waargenomen 

door Cor van Tilborgh. We hopen van ganser harte 

snel vervanging voor haar te vinden. Waarschijnlijk 

heeft u de advertentie reeds langs zien komen.

Het is bijzonder lastig om vrijwilligers te vinden, die 

zich willen inzetten in het belang van alle huurders 

van Haarlemmermeer. Hierbij wil ik u dan ook oproe-

pen om deze vacature onder de aandacht te brengen 

van anderen.

Wat ik ook graag nadrukkelijk onder uw aandacht wil 

brengen is het volgende.

In het verleden vonden platforms plaats, namelijk het 

Senioren Platform en het Platform Sociale Huurders. 

Deze platforms werden altijd goed bezocht.

Vanwege de Corona epidemie konden we de plat-

forms tot afgelopen jaar niet organiseren. Dit jaar 

hebben wij dat tot twee keer getracht te doen, maar 

door de veel te kleine belangstelling moesten wij de 

beslissing nemen ze niet door te laten gaan.

Ons secretariaat heeft inmiddels aan u allen verzocht 

aan te geven welke onderwerpen uw belangstelling 

hebben zodat wij waarschijnlijk beter op uw wensen 

kunnen inspelen. Uw reactie hierop wordt bijzonder 

op prijs gesteld.

Het afgelopen jaar hebben diverse onderwerpen extra 

aandacht van de VHH-medewerkers gekregen zoals 

de verbetering van het reparatieproces binnen Ymere, 

het activiteitenplan VHH voor het jaar 2023, diverse 

duurzaamheidsprojecten van Ymere binnen de  

Haarlemmermeer, de jaarlijkse huurverhoging alsmede 

nieuwbouwprojecten, de verkoopvijver en de nieuwe 

ondernemingsstrategie van Ymere.

Ik wens u veel leesplezier met deze Info, maar niet 

voordat ik alle vrijwilligers heel nadrukkelijk heb 

bedankt voor hun inzet.

U allen wens ik heel fijne feestdagen en alvast een 

goed begin van het jaar 2023 en snel tot ziens!

Agnes Alkemade

voorzitter VHH

Beste huurder,
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Twee maanden na de oplevering was het feest op 

het binnenterrein van het nieuwbouwcomplex. De 

bewoners konden onder het genot van een hapje 

en drankje met Ymere medewerkers en omwo-

nenden als buren kennismaken. Ymere, gemeente 

Haarlemmermeer en de dorpsraad Vijfhuizen waren 

uiteraard aanwezig om de feestelijkheden extra 

luister bij te zetten

Het was Remco Pols, de regiomanager van Ymere, 

die de aanwezigen hartelijk welkom heette. Toch 

moest er wat glad gestreken worden. Toen hij 

zeven jaar geleden als regiomanager bij Ymere 

Haarlemmermeer aan de slag ging was er rond 

het complex veel gekrakeel en negatieve energie, 

zoals negatieve publiciteit, tegenwerking vanuit de 

buurt en een mogelijke aankoop door de onderne-

mersvereniging Vijfhuizen. Gelukkig is dat achter 

de rug en kon Remco Pols aannemer Thunnissen 

hartelijk danken voor de goede samenwerking en 

de oplevering van de 35 woningen. Wethouder 

Jurgen Nobel was bijzonder in zijn nopjes met dit 

complex. ‘Van 10 oude seniorenwoningen naar 35 

up to date energiezuinige woningen’ vond hij een 

verdienste en een voorbeeld voor de aanpak van de 

woningnood en de enorme wachtlijst . Erik Gerrit-

sen, voorzitter van de Directieraad van Ymere, was 

ook erg lovend over de woningen. Bovendien was 

hij voorafgaand aan het feest bij enkele bewoners 

binnen geweest om daar één en al positieve erva-

ring waar te nemen. Ton van de Aar, voorzitter van 

de Dorpsraad Vijfhuizen, was erg positief over de 

bouw en slaakte een kreet van ‘het is hier fantas-

tisch’. Hij was ook nieuwe leden aan het werven 

voor zijn belangenverening, want er zijn nu veer-

tien bewoners lid en hij wilde nog meer bewoners 

enthousiast maken. Daarna werd een toast uitge-

bracht door de aanwezigen. 

Vorig jaar zomer werd met de bouw van dit com-

plex begonnen en in april van dit jaar konden de 

aspirant bewoners kennismaken met hun woning 

tijdens een meetdag, waarbij zij de ruwe afmetin-

gen van de woning konden gebruiken voor het 

inmeten van raamdecoratie, vloer en de indeling 

van meubels. In juli hebben de eerste bewoners de 

sleutel van hun woning ontvangen.

 

Foto: M. Goulmy

 

Tijdens de feestelijke opening is door Ymere 

medewerkers aan de bewoners hun medewerking 

gevraagd voor deelname aan een video over het 

wonen in het nieuwe complex. Daar hebben vijf 

bewoners positief op gereageerd. Bij de video-

opnames werd aan de bewoners gevraagd om hun 

verhaal te doen en hun woonervaring aan de Groe-

neweg te delen. Als beloning voor hun deelname 

kregen ze een gift card. De opnames zijn te zien op 

het YouTube kanaal van de Ymere website.

Tijdens het gezellig samenzijn waren er enkele 

bewoners die een wens hadden om een bewo-

nerscommissie te starten en daar zijn al stappen 

voor gezet. De familie Tibbe had een actie op touw 

gezet voor de aanleg van een doorgang in de 

heggen bij de woningen met een terras. Daarvoor 

kregen zij medio oktober groen licht van Ymere. Dit 

lijkt al op een actie van een bewonerscommissie. 

Nieuwbouwcomplex Groeneweg in Vijfhuizen  
feestelijk geopend
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Energiearmoede

Energiearmoede is een steeds groter wordend 

begrip, zeker met de huidige energieprijzen en het 

grote aantal mensen waarvan het contract met hun 

energieleverancier binnenkort eindigt of al geëin-

digd is. Energiearmoede komt ook voor bij bewo-

ners met woningen die een lage isolatiewaarde 

hebben, bovenal in de categorie sociale huur en 

middenhuur. Met de wintermaanden op komst is 

het goed om na te denken en na te kijken wat er 

allemaal mogelijk is om energie te besparen en of 

u in aanmerking komt voor energietoeslag via de 

gemeente.

Er zijn veel mensen die recht hebben op energie-

toeslag van de gemeente, maar dit nog niet hebben 

aangevraagd. Wist u dat deze vergoeding rond de 

€1.300 per huishouden is en in 2023 opnieuw kan 

worden aangevraagd? U heeft recht op de energie-

toeslag als u:

• minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) 

of € 1.871,50 (samenwonend) netto per 

maand;

• een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of  

Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering 

ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag  

automatisch van uw gemeente.

• Deze regeling geldt niet voor studenten, maar 

zij kunnen vaak wel een tegemoetkoming in 

hun kosten aanvragen bij de gemeente  

Haarlemmermeer.

Voor meer informatie of aanvragen energietoeslag: 

www.haarlemmermeergemeente.nl/energietoeslag

De overheid geeft via de energiemaatschappijen in 

de maanden november en december een bijdrage 

van € 190,- per maand in uw energiekosten. De 

woning zelf is niet altijd energiezuinig, daardoor 

kunnen de kosten nog steeds behoorlijk oplopen. 

We kunnen ook vaak zelf anders met het gebruik 

omgaan. Wat kunt u doen?!

Via de website van Energiebank Haarlemmermeer 

kunt u een gratis afspraak met een energiecoach 

aanvragen. Deze energiecoach heeft een VOG 

(Verklaring Omtrent het Gedrag) en kijkt samen 

met u waar u kunt besparen, bijv. d.m.v. radiator-

folie te plaatsen, minder lang douchen en hoe u 

anders met apparaten in huis om kunt gaan. Zie 

ook het artikel “Ymere zet vaart in energiecoaching 

en fixing”. 

Energiebank Haarlemmermeer: www.energiebank-

haarlemmermeer.nl

Naast de gebruikelijk problemen bij een oplevering 

hadden verschillende bewoners nog een aantal 

extra wensen om het complex nog meer woonge-

not te geven.   

Foto: M. Goulmy
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Het is voor Ymere menens wat de energiecrisis 

betreft. Zo worden in een hoog tempo verduurza-

mingsprojecten uitgevoerd en staat er voor volgend 

jaar een groot aantal in de planning. Maar Ymere 

stimuleert ook medewerkers om zelf huurders te 

helpen. Zo stak Dory Louwerens met enkele mede-

werkers de handen uit de mouwen om diverse 

Ymere zet vaart in Energie 
coaching en fixing

Van de penningmeester
Het openen van een rekening voor een bewonerscommissie

Er is veel in de bankwereld veranderd in het  

afgelopen jaar, nog los van de bereikbaarheid en/of 

de kennis van de medewerkers bij de banken lokaal. 

Tot voor enkele jaren geleden hadden wij vaste  

contactpersonen bij de grote banken, met kennis 

om een zakelijke rekening voor een bewonerscom-

missie te openen - met als basis ons VHH modelre-

glement Bewonerscommissie.  

Een bewonerscommissie werd beschouwd als een 

informele vereniging die zich niet hoefde in te 

schrijven bij de KvK. Dat is helaas per 2022 niet 

meer mogelijk bij de banken mede vanwege  

strengere eisen vanuit de (europese) overheid.

Vooralsnog behouden de bestaande bewoners-

commissies met een zakelijke rekening die want een 

privérekening voor een bewonerscommissie is niet 

mogelijk.

Wat rest is om de financiën van een nieuwe bewo-

nerscommissie te laten lopen via de eigen privéreke-

ning van één van de bestuurders. Dit is overigens al 

jaren het geval bij het merendeel van onze  

bewonerscommissies.

Een nieuwe of aanvullende mogelijkheid is - maar 

deze geldt vooralsnog alleen voor de ABN Amro-

bank als je daar al een privérekening hebt - om 

deze aan te vullen met een extra rekening. 

Die extra rekening kan je dan op naam van de 

bewonerscommissie zetten.

Let wel: de extra rekening valt uiteraard onder de 

verantwoordelijkheid van de bestaande (hoofd) 

privérekening.  Het is natuurlijk ook praktisch om 

een extra aparte bankrekening te hebben. Hierdoor 

heb je voor jezelf en uiteraard je medebestuursleden 

een beter inzicht in de financiën van de bewoners-

commissie. De Rabobank en ING bieden vooralsnog 

deze mogelijkheid niet. De extra kosten voor het 

openen van deze extra rekening kunnen na afloop 

van het jaar bij de VHH –penningmeester worden 

gedeclareerd.

Wij hebben bovengenoemd probleem aangekaart 

bij onze koepelorganisatie, de Woonbond. Samen 

met andere maatschappelijke organisaties hebben 

zij namens de huurdersverenigingen via het lande-

lijke Platform Vrijwillige Inzet hierover een scherpe 

brief geschreven aan minister Hoekstra om met een 

oplossing voor het ontstane probleem te komen.

Tenslotte: m.i.v. 2023 verandert de maximale  

jaarlijkse bijdrage voor een bewonerscommissie van 

€ 1.500 naar € 2.000.

Wellicht nuttig om te weten voor uw  

bewonerscommissie:

Tarieven 2023:

- Een dagdeel huur vergaderzaal  

 Wormerstraat 29 incl. koffie/ thee € 35,00

- Printen/ kopiëren:

 Zwart/ wit:

  enkelzijdig per blad   0,05

  dubbelzijdig per blad  0,10

 Kleur:

  enkelzijdig per blad  0,10

  dubbelzijdig per blad  0,15

Indien u gebruik wenst te maken van deze  

faciliteiten kunt contact opnemen met het  

VHH-secretariaat.
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woningen van Ymere-huurders van de nodige ener-

giemaatregelen te voorzien. 

Dory Louwerens, lid van de Directieraad van Ymere, 

heeft de portefeuille Verhuur en Wonen onder haar 

hoede. Met 15 jaar ervaring bij Ymere weet zij hoe 

er met dit soort problemen moet worden omge-

gaan. Louwerens is zich, net als de andere leden 

van de Directieraad, erg bewust van de noodzaak 

van het verduurzamen van de Ymere woningen. 

‘Daar maken we ons dit jaar en de komende jaren 

hard voor’, vertelt zij, ’maar we kunnen niet alles 

in één keer realiseren. We vragen ook onze huur-

ders om hun steentje bij te dragen’. Hoewel het 

prijsplafond voor energiekosten, ingesteld door de 

Rijksoverheid de huurders helpt, blijft het allerbe-

langrijkste dat huurders zo veel mogelijk zelf hun 

energieverbruik beperken. Daar zit de grootste 

winst. Ymere wil met energiecoaches en fixers 

helpen dit probleem aan te pakken. Zo heeft 

Louwerens met een aantal collega’s bij de Ener-

giebank Haarlemmermeer een verkorte opleiding 

gevolgd tot fixer.  Ymere biedt haar medewerkers 

de gelegenheid om de volledige opleiding voor 

energiecoach of fixer onder werktijd te volgen, 

zodat zij naast hun baan bij Ymere in hun vrije tijd 

als energiecoach of fixer bij Ymere-huurders aan 

de slag kunnen. Dory bracht dit zelf in praktijk 

bij enkele woningen in Hoofddorp. Daar hadden 

huurders hulp nodig bij het aanbrengen van de 

energiebesparende producten, zoals radiatorfolie en 

het plaatsen van ventilatoren onderaan de radia-

toren. Daarmee wordt de warme lucht sneller door 

de ruimte verdeeld. ‘Dat was een dankbare taak’, 

vertelt zij. Met dit voorbeeld wil Louwerens haar 

initiatief overbrengen naar de huurders van Ymere. 

‘Samen met de VHH  zoeken we huurders die 

(gratis) de opleiding tot energiecoach of fixer willen 

volgen’, vervolgt zij. ‘En die zijn echt hard nodig om 

samen energiemaatregelen te nemen’. 

Daar sluit Remco Pols, regiomanager van Ymere in 

Haarlemmermeer, in het interview bij aan. Pols is 

ook voorzitter van de Energiebank Haarlemmermeer 

Foto: Ymere 

 

en vertelt met veel elan over deze organisatie. ‘We  

willen energiecoaches en fixers opleiden om bij 

huurders onze missie over energiezuinig leven over 

te brengen. De opleiding tot energiecoach duurt 

drie avonden; per avond heb je anderhalf uur les. 

Op de eerste avond komen de sociale aspecten van 

een bezoek aan de orde, op de tweede en derde 

ook het gedrag van de huurders op het gebied van 

energiegebruik en de invloed van materialen. De 

energiecoaches krijgen ook materiaal, zoals water-

besparende douchekoppen en ledlampen mee zodat 

zij minder energie gebruiken. Na de cursus gaat de 

aspirant energiecoach met een ervaren coach op 

bezoek bij een huurder om ervaring op te doen. 

De Energiebank Haarlemmermeer werkt naast 

Ymere samen met verschillende organisaties in 

Haarlemmermeer. Eén daarvan is het Nova College, 

waar studenten de opleiding Adviseur Duurzaam-

heid doen. Zij werken in hun derde jaar, als onder-

deel van hun opleiding, ook als energiecoach voor 

de Energiebank. Naast Haarlemmermeer wordt dit 

initiatief van Ymere en huurdersorganisaties regio-

naal gedragen, want naast de VHH doen zowel De 

Waakvlam in Haarlem als HYA in Amsterdam mee 

aan dit initiatief.

Zelf energiecoach of fixer worden? Schrijf je in bij 

Energiebank Haarlemmermeer | Coaches en fixers.

Of wilt u graag advies van een energiecoach of 

fixer? Neem dan contact op met Energiebank 

Haarlemmermeer.
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In gesprek met Conny Kroep

Het is in deze tijd van niet vervulde vacatures op 

de arbeidsmarkt zeker voor verenigingen een hard 

gelag om vrijwilligers voor hun besturen te vinden. 

De VHH hanteert de formule van adverteren in de 

lokale media, maar het blijft moeilijk. Toch is het 

gelukt om een kandidaat te vinden voor de functie 

van gebiedsvertegenwoordiger van gebied 3. 

Conny Kroep is die kandidaat. Zij is de opvolgster 

van Richard Ramaker, die zijn functie in het alge-

meen bestuur heeft verruild voor die van secretaris 

bij het dagelijks bestuur van de VHH. Daarmee 

vervult hij de vacature van de ons ontvallen Bert 

Slotboom. 

Conny woont ongeveer 35 jaar in de gemeente 

Haarlemmermeer, waarvan ruim 25 jaar in een 

kleine dorpskern, ‘Wat ik als een warme omgeving 

heb ervaren, na een leven in de stad Rotterdam’, zo 

vertelt zij. Conny heeft een passie voor dieren en 

in Zwaanshoek woonden ‘veel paardenmensen en 

boeren en dus werden vrienden snel gemaakt’.

Sinds ongeveer 10 jaar woont Conny in een appar-

tementencomplex in Hoofddorp, waar door de 

aparte bouw met veel houtwerk en een binnentuin, 

men een beetje het ouderwetse hofjesgevoel krijgt.

Conny vond het omschakelen van een eigen huis 

naar een huurwoning wel even een ding. ‘Met 

de hypotheek betaalden we voor een vrijstaande 

woning aan het water een stuk minder dan voor 

een huurwoning, zelfs in de sociale huur’.

Wellicht kreeg ze daarom interesse om als vrijwil-

liger bij een huurdersvereniging te beginnen. 

‘Door de inzet van een buurvrouw, Dea Storm, voor 

de VHH’ vervolgt zij,’ raakte ik zeker geïnteres-

seerd. Het is zinvol om huurders van zowel woon-

maatschappijen, woningstichtingen of vastgoed-

beheer te kunnen adviseren of ondersteunen bij 

allerlei zaken waar ze tegen aan kunnen lopen. Het 

maakt merk ik toch wel uit of je als huurder alleen 

staat’, concludeert zij,’ of dat een huurdersvereni-

ging achter je staat en een betere ingang of meer 

ervaring heeft met lopende zaken en klachten’.

De drive voor vrijwilligerswerk zat er al vroeg in bij 

Conny. Vanaf mijn twaalfde jaar ben ik vrijwilligers-

werk gaan doen. Van dierenbescherming, redac-

tiewerk dorpskrant, jeugdsoos, penningmeester bij 

een creatieve stichting tot secretaris bij een stich-

ting. ‘Ik heb het altijd belangrijk en leuk gevonden 

om naast mijn kinderen en werk, sociaal bezig te 

zijn’, stelt zij.

Conny is nu gepensioneerd, maar heeft verschil-

lende banen gehad, waaronder twee keer zelfstan-

dig ondernemer, hondentrimster, ambtenaar, boek-

houder bij verschillende bedrijven en pedagogisch 

medewerker. Kortom een duizendpoot

Naast de tijd die zij aan de VHH-doelstellingen 

besteedt heeft zij nog ruimte voor creatieve hob-

by’s, zoals keramiek en tekenen. Het welzijn van 

dieren blijft voor Conny hoog in het vaandel staan 

en dat zorgt dat zij nog een leuke hobby heeft: ‘Het 

regelmatig verzorgen van de pony van mijn klein-

dochter, even lekker buiten achter de kruiwagen 

lopen’, sluit zij af. 

Rattenplaag
De één vindt ze schattig als huisdier, maar velen 

gruwelen van de gedachte dat deze dieren in, onder 

of rondom hun huis zijn. Dit jaar lijkt er wel een 

ware rattenplaag in de gemeente Haarlemmermeer 

te zijn. Een aantal gebiedsvertegenwoordigers van 

de VHH is door huurders benaderd met de vraag 

wat er aan deze overlast gedaan kan worden. 
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Het is van alle tijden, maar enkele jaren geleden 

zochten huurders uit Zwanenburg contact met de 

VHH over rattenoverlast. Daar bleken de ratten in 

een complex met eengezinswoningen van de ene 

kant van het complex naar de andere kant te gaan 

via de zolder, maar ook via de kruipruimtes en het 

riool. Het complex is dicht bij open water en som-

mige bewoners vonden het leuk om de eendjes te 

voeren en weer anderen hielden kippen. Kortom, 

een paradijs voor ratten die op de voedselresten 

afkomen en daarna een comfortabel onderkomen 

vinden in de woningen. Na overleg met VHH en 

de huurders heeft Ymere in samenwerking met 

Meerlanden onderzoek uitgevoerd, waarbij ook de 

rookproef werd toegepast om eventuele lekken in 

het riool te detecteren. Uiteindelijk is de overlast 

verdwenen door het nemen van de nodige maat-

regelen waarbij de huurders het aantrekkelijke eten 

voor de ratten niet meer rond laten slingeren.

Dit jaar is er zowel in Zwanenburg als in andere 

dorpen weer een rattenplaag. Bij een woning was 

de huurder erg geschrokken omdat er ook uitwerp-

selen van de ratten in de woning waren te vinden. 

Er is door RRS (Riool Reiniging Service) niet alleen in 

de bewuste woning, maar ook bij de buren onder-

zoek uitgevoerd om te ontdekken hoe de ratten de 

woning binnen komen.

Meerlanden adviseert bij het voorkomen van onder 

andere ratten het volgende: 

• Maak voedsel onbereikbaar voor ratten door 

het goed afgesloten te bewaren en op te slaan.

• Maak gaten rondom en in je huis groter dan 

twee centimeter dicht (met gaas).

• Maak je composthoop dicht, het liefst ook 

geurdicht.

• Snoei de omgeving, laat ratten niet via een tak 

op het dak komen.

• Ratten houden niet van de geur terpentine, 

cayennepeper, kamille en munt.

• Onderhoud en maai welkanten en terreinen 

goed, waardoor het moeilijk wordt daar holen 

te maken.

• Voer vogels niet met brood of zaden; dit lokt 

ratten.

• Check je riool op kwaliteit en gaten; een goed 

rioleringssysteem is belangrijk.

En mocht u nu toch overlast van ratten hebben 

dan kan dat gemeld worden via een link van de 

gemeente Haarlemmermeer https://haarlemmer-

meergemeente.nl/taak/schade-en-overlast-direct-

melden. In opdracht van de gemeente bestrijdt 

Meerlanden gratis ratten en kakkerlakken bij u thuis 

of in uw tuin. Bel 0297-381717 op maandag tot en 

met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur.

Kerstreces 
De bestuursleden van Vereniging Huurders Haarlemmermeer  

gaan van 23 december 2022 t/m 6 januari 2023  

genieten van het kerstreces en zijn daarna weer beschikbaar  

voor al uw vragen over huurderszaken. 
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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. Richard Ramaker 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

Vacature Gebied 2 – Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Mevr. Conny Kroep 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: 

Richard Ramaker 

Cor van Tilborgh

Marielle Stoffels

Adres: 
Wormerstraat 29

2131 AX Hoofddorp

Tel.: 023 - 5626276

Email: info@vhh2000.nl

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


