
3 
 

 

 
 
Vereniging Bewoners Uilenstede 
Beleidsplan 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Inhoud 
 
1. Voorwoord           7 
2. Inleiding           8 
3. Bewoners           9
 3.1 VBU-Commissie         9
 3.2 Communicatie         10
 3.3 Thema’s          10
  3.3.1 Huurpuntenzaak        10
  3.3.2 Fietsenstallingen        10
  3.3.3 Afronden herstructurering      10
  3.3.4 KWH huurlabel        10
  3.3.5 Klantcontact centrum (KCC)      11
  3.3.6 Huismeesterkosten       11
  3.3.7 Fietswrakkenactie        11 
4. Uilenstede           12
 4.1 Duurzame investering        12
 4.2 Nieuwe campus Uilenstede        12
 4.3 Eindfase herstructurering        12
 4.4 Onderhoud en veiligheid        12
 4.5 Herkenbaarheid gebouwen        13 
5. Vereniging Bewoners Uilenstede        14
 5.1 Algemene ledenvergadering       14
 5.2 Bestuurlijk handboek        14
 5.3 Huishoudelijk reglement        14
 5.4 Archief          14
 5.5 het bestuur          15
 5.6 De VBU-commissie         16
 5.7 Het kantoor          16
 5.8 Raad van commissarissen        16 
6. Stichting DUWO          17
 6.1 DUWO in 2015         17
 6.2 Communicatie         17
 6.3 DUWO onderhoud         18
 6.4 VD-overleg          18
 6.5 Vestigingsoverleg         18
 6.6 Overleg op corporatieniveau       18 
7. Overige partijen          20
 7.1 Samenwerkende huurdersorganisaties      20
 7.2 De gemeente Amstelveen        20
 7.3 Wijkoverleg          20
 7.4 De woonbond         21
 7.5  Ziggo          21
 7.6 ASVA          21
 7.7 Internationale studenten        21
 7.8 Wijkagent          21
 7.9 Landelijk huurdersoverleg studentenhuisvesting     21 
 
 
 
 
 



6 
 

8. Financien           22
 8.1 Inkomsten          22
 8.2 Duurzame investering        23
 8.3 Kantoor          23
 8.4 Acties en activiteiten        23
 8.5 Samenwerkingsverband        23
 8.6 Communicatiekosten        23
 8.7 Commissie-uitje         23
 8.8 Begroting          24
 8.9 Balans          25
 8.10 Begrippen          25
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

1. Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Met trots presenteren wij u het beleidsplan 2015 van de Vereniging Bewoners Uilenstede. Evenals in 
voorgaande jaren bevat dit document het voorgenomen beleid, de doelstellingen en de begroting 
voor het komende jaar. Al onze voornemens zullen ten behoeve van de bewoners van Uilenstede 
zijn. Het jaar 2015 staat in het teken van de afronding van de werkzaamheden in Uilenstede. Waar de 
bewoners van Uilenstede in 2014 al behoorlijk wat overlast te verduren hebben gehad, zal deze 
overlast in begin 2015 nog niet volledig weg zijn. In het door ons voorgenomen beleidsplan wordt 
hier dan ook aandacht aan geschonken.  
 
De VBU begint in 2015 als een nieuwe en frisse organisatie bestaande uit een bestuur van vijf 
gemotiveerde studenten, een enthousiaste commissie en een betrokken Raad van Commissarissen.  
De VBU commissie is eind 2013 opgericht, met het voornemen meer van onze leden actief te 
betrekken bij de vereniging. De ontwikkelingen tijdens het oprichten van een nieuwe commissie zijn 
een leerzame ervaring geweest, welke mee worden genomen in het beleid voor 2015. De commissie 
zal zich in 2015 bezig blijven houden met het organiseren van de leukste feestjes en activiteiten om 
de bewoners van Uilenstede samen te brengen. 
 
Ook zal er in 2015 gestreefd worden naar een optimalisatie van de interne archivering om de kennis 
binnen de vereniging te behouden en nog beter te kunnen waarborgen tijdens een wisseling van het 
bestuur of de commissie. Daarnaast wordt een actieve, eenduidige en herkenbare communicatie 
naar de bewoners gerealiseerd om de bekendheid van de VBU onder de bewoners verder te 
vergroten.  
 
We wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit het beleidsplan met ons te bespreken.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging Bewoners Uilenstede, 
 
 
 
 
Suzanne van de Bunt  
Voorzitter 
 
Dimphy Severijnen Tom de Pagter     Dewi van der Geugten Brian Maduro 
Penningmeester Algemeen bestuurslid    Secretaris   Algemeen bestuurslid 
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2. Inleiding 

Uilenstede is met meer dan 3000 bewoners de grootste studentencampus van de Benelux.  

Uilenstede kent een internationaal karakter: de wijk bestaat namelijk voor een kwart uit 

internationale studenten die studeren aan de Vrije Universiteit. De VBU is een huurdersorganisatie 

die is opgezet om de belangen van alle huurders op Uilenstede zo goed mogelijk te behartigen.   

De VBU kent een hoog percentage leden: bijna alle huurders op Uilenstede zijn namelijk aangesloten 

bij de VBU.  

De VBU heeft verschillende kerntaken.  De VBU probeert allereerst als schakel te fungeren tussen 

huurders op Uilenstede en de verhuurder, DUWO. De VBU pleegt geregeld overleg met DUWO over 

het beheer en beleid dat effect heeft op Uilenstede. Daarnaast brengt de VBU met regelmaat een 

advies uit aan DUWO. Voorts treedt de VBU op als schakel tussen de huurders en andere partijen 

(gemeente Amstelveen of andere huurdersorganisaties). De belangen van de huurders op Uilenstede 

stelt de VBU hierbij voorop. Een zo hoog mogelijke kwaliteit en leefbaarheid van het wonen op 

Uilenstede is waar de VBU naar streeft.   

Bewoners op Uilenstede kunnen op verschillende wijzen in contact komen met de VBU. Dit kan via  

e-mail of Facebook, maar ook via de spreekuren die worden gedraaid. Hierin kunnen bewoners 

terecht voor vragen, klachten of andere praktische zaken (uitlenen van gereedschappen etc.). 

Daarnaast komen de bewoners in aanraking met de VBU door de feesten en activiteiten die door de 

VBU commissie worden georganiseerd. 
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3. Bewoners 

3.1 VBU Commissie 

Eind 2013 is de VBU Commissie opgericht. Deze houdt zich bezig met het draaien van spreekuren en 

het organiseren van activiteiten voor de bewoners van Uilenstede. Daarnaast houden ze de 

bewoners op de hoogte van de evenementen van de campus via de nieuwsbrief. Ook het komende 

jaar zullen de werkzaamheden van de commissie een grote rol spelen in het contact tussen de 

bewoners en de vereniging. De VBU commissie zal de bewoners te hulp staan door ook dit jaar de 

spreekuren te draaien. Daarnaast zal de commissie minimaal 6 evenementen organiseren. Met het 

organiseren van deze feesten wordt er geprobeerd het contact tussen bewoners te vergroten, maar 

ook bovenal om de gezelligheid en het woonplezier op Uilenstede te bevorderen. 

3.2 Communicatie 

Het goed onderhouden van het contact met bewoners is een van de belangrijkste doelen van de 

VBU. Dat wil de VBU dit jaar onder andere bereiken door direct  betrokken te zijn bij de bewoners. 

Dit zal de VBU bereiken door met verschillende partijen de welkomstbrief- en pakketten op te 

pakken, welke voorheen door DUWO werden georganiseerd. Hierdoor hoopt de VBU dat de 

vereniging sneller zichtbaar zal zijn bij de nieuwe bewoners. 

Naast deze vorm van zichtbaarheid, zal de VBU zich ook dit jaar bezig houden met het optimaliseren 

van de Facebook, website en de nieuwsbrief. Deze zijn namelijk een belangrijk communicatiemiddel 

voor de VBU. De VBU zal onder andere ook dit jaar proberen de leden beter te bereiken; door 

minimaal 18% van het totale aantal leden als ‘like’ te krijgen. 

De website zal gebruiksvriendelijker worden gemaakt. Dit gebeurd door de website tijdig te updaten 

en door het dataverkeer rondom de website beter in de gaten te houden.  Ook zal de nieuwsbrief 

geoptimaliseerd worden door het regelmatig updaten van de ledenlijst zodat alle leden deze per mail 

zullen ontvangen. Zodoende hoopt de VBU dat de bewoners beter op de hoogte zullen blijven van 

het nieuws op en rondom de campus. 

Net als voorgaande jaren zal de VBU ook aankomend jaar eenheidsbezoeken afleggen. Daarbij is het 

doel om veelvoorkomende klachten te inventariseren en deze door te spelen naar DUWO. Ook zal 

begin dit jaar een evaluatie plaatsvinden van de eenheidsbezoeken van 2014. Hier zal de VBU verslag 

over uitbrengen aan de bewoners, zodat ook voor hen duidelijk is wat er heeft gespeeld rondom 

Uilenstede en wat de rol van de VBU en DUWO is geweest in de oplossing hiervan. 

Als laatste wil de VBU de eigen herkenbaarheid verbeteren. Dit tracht de VBU te bereiken door 

middel van een herkenbare, eenduidige communicatiestijl op zowel Facebook, poster en website. Dit 

verhoudt zich echter niet alleen tot de nationale studenten; via Engelstalige communicatie zal de 

VBU proberen ook zichtbaarder te worden voor de  internationale bewoners. 
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3.3 Thema’s  

 

3.3.1. Huurpuntenzaak  

Er is in 2013 door een bewoner van Uilenstede een zaak aangespannen bij de huurcommissie. De 

desbetreffende bewoner had uitgezocht dat de verhuurder teveel punten had toegekend aan zijn 

woning, waar de huurprijs hoger uitviel dan wettelijk toegestaan. De bewoner werd in het gelijk 

gesteld door de huurcommissie. Hierop volgend is DUWO in hoger beroep gegaan en hebben zij de 

kantonrechter in de zaak betrokken. In 2014 zou de kantonrechter uitspraak doen. Er is echter sprake 

van uitloop, waardoor de uitspraak pas in 2015 zal worden gedaan. De uitspraak van de 

kantonrechter kan verstrekkende gevolgen hebben voor de manier waarop de punten aan woningen 

op Uilenstede worden toegekend. De VBU zal in 2015 de zaak nauwlettend op de voet blijven volgen. 

Indien de uitspraak van de kantonrechter positief uitvalt voor de huurder,  dan zal de VBU pleiten 

voor een herwaardering van de woningen op Uilenstede. 

 

3.3.2 Fietsenstallingen 

In 2014 zijn er nieuwe overdekte fietsenstallingen verspreid over Uilenstede geplaatst. Echter, nog 

niet alle fietsenstallingen zijn geplaatst. Daarnaast bevatten de fietsenstallingen geen sloten, wat als 

gevolg heeft dat de fietsenstallingen voor iedereen toegankelijk zijn. Een deel van het nut van de 

fietsenstallingen wordt op deze manier weggenomen. De VBU ziet er in 2015 op toe dat de 

ontwikkelingen omtrent het plaatsen van de sloten urgentie blijft behouden. Daarnaast houdt de 

VBU in de gaten of het aantal fietsenstallingen dat geplaatst is overeenkomt met het aantal fietsen 

dat moet worden voorzien van een stalling.  

 

Indien het aantal geplaatste fietsenstallingen niet overeenkomt met het aantal fietsen dat van een 

stalling dient te worden voorzien, zal de VBU hierover met DUWO in overleg treden om zo alsnog een 

juist aantal stallingen te bewerkstelligen of om een huurverlaging te verzoeken. 

 

3.3.3 Afronden herstructurering 

Het buitenterrein in Uilenstede is in 2014 drastisch aangepast. Een van de voornaamste 

vernieuwingen die nog wordt getroffen in 2015, is het creëren van meer groenvoorziening in de wijk. 

Er is al begonnen met het inzaaien van stukken grond. De VBU zal in de gaten houden hoe de 

afronding van de herstructurering in 2015 zal verlopen.  

 

3.3.4 KWH-Huurlabel 

In de komende jaren zal DUWO worden beoordeeld door het KWH-keurmerk. Het keurmerk staat 

voor het leveren van een goede dienstverlening door een woningcorporatie en is een terugkerend 

verschijnsel bij huurdersorganisaties. De verwachtingen van de huurder, om zorgeloos te kunnen 

huren, staan hierbij centraal. De VBU observeert wat de uitkomsten van het huurlabel zijn en gaat 

hier mogelijk over vergaderen met DUWO. 
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3.3.5 Klant Contact Centrum (KCC) 

DUWO heeft in de loop der tijd een aanzienlijk deel van de geboden service gedigitaliseerd. Hierdoor 

is de huurder beduidend afhankelijker geworden van de website van DUWO. De VBU gaat in 2015 

monitoren hoe de digitalisering daadwerkelijk uitpakt. Het is van belang om dit proces te volgen, 

omdat de VBU erop toe wil zien dat de digitalisering niet ten koste gaat van eerdere kwaliteiten van 

de service die DUWO aanbood. 

 

3.3.6 Huismeesterkosten  

In 2014 kregen de Samenwerkende Huurdersorganisaties, bestaande uit de VBU uit Amstelveen, 
BRES uit Leiden, WijWonen uit Delft en Duwoners uit Amsterdam, een instemmingsverzoek over de 
servicekostencomponent ‘Huismeesterkosten’ voorgelegd. Hieruit bleek dat DUWO de (nieuwe 
regeling van de) ’huismeesterkosten’ al doorgevoerd had bij nieuwe bewoners. De Samenwerkende 
Huurdersorganisatie hebben hier geen instemming over gegeven. De instemming op het 
servicekostenbeleid is landelijk een van de belangrijkste rechten die een huurdersorganisatie heeft.  
Door het invoeren van de ‘huismeesterkosten’ bij nieuwe huurders voelde de Samenwerkende 
Huurdersorganisatie zich gepasseerd door DUWO. Er is uiteindelijk besloten om opheldering te 
vragen bij de Huurcommissie. Op verzoek heeft Duwoners zich ook aangesloten bij deze procedure. 
De uitspraak zal waarschijnlijk in 2015 plaatsvinden.  
 
3.3.7 Fietswrakken-acties 
In 2015 zal er net als in voorgaande jaren op regelmatige basis sprake zijn van zogenoemde 
fietswrakken-acties. Met deze acties worden alle fietsenstallingen op Uilenstede nagelopen voor 
eventuele wrakken. Zodra deze zijn gevonden, worden ze per direct afgevoerd naar een 
fietsendepot. De VBU ziet erop toe dat de fietswrak-acties goed worden uitgevoerd. 
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4. Uilenstede 

 

4.1 Duurzame investering 

De VBU heeft een overschot op de rekening en in 2014 is het idee bedacht om hiermee een 

duurzame investering in Uilenstede voor de bewoners te doen. In 2015 zal dit idee daadwerkelijk 

worden uitgevoerd. Met betrekking tot de duurzame investering heeft de VBU twee ideeën die in 

2015 verder uitgewerkt worden. Het eerste idee dat de VBU heeft, is het aanleggen van een 

multifunctioneel sportveld naast Toren 3. Op het sportveld zullen diverse sporten beoefend kunnen 

worden.  

Een ander idee dat de VBU heeft bedacht, is het laten plaatsen van buitenmeubilair in de vorm van 

barbecues. Hiervoor hebben wij een model op het oog dat tevens wordt gebruikt op de campus van 

de Universiteit Wageningen. Er wordt gepoogd de barbecues in ieder geval geplaatst te hebben vóór 

het voorjaar. Daarnaast zullen wij in 2015 invulling geven aan het toepassen van een geschikt 

onderhouds- en uitleensysteem.  

 

4.2 Nieuwe campus Uilenstede 

In 2015 zal Lingotto, de projectontwikkelaar van Uilenstede, de commerciële ruimtes in het 

centrumgebied afmaken. De VBU ziet erop toe of de invulling van de commerciële ruimtes aansluit 

bij de belangen van studenten. De VBU wil de samenwerking met de betrokken partijen op 

Uilenstede intensiveren. Cultuurcentrum het Griffioen gaat naar verluidt in 2017 weg van Uilenstede. 

De VBU gaat in 2015 proberen aansluiting te vinden bij andere partijen om hier een zinvolle invulling 

aan te geven. De mogelijkheid bestaat om het kantoor van de VBU te verhuizen naar het 

centrumgebied. Indien de beslissing wordt gemaakt om niet te verhuizen naar een nieuw 

kantoorpand zal het huidige kantoor van de VBU worden opgeknapt.  

  

4.3 Eindfase herstructurering 

In 2014 is er een groot project voortgezet: de herstructurering van de buitenruimte. Inmiddels is er 

een omvangrijk deel van Uilenstede aangepast met als meest drastische aanpassing het openbreken 

van het centrumgebied en de sloop van hoogbouw drie. Hierdoor ontstaat er een doorlopende weg 

van het tram- en metrostation van Uilenstede naar de Laan van Kronenburg. In 2014 waren  er 

diverse partijen betrokken bij de herstructurering van Uilenstede: het Schipholfonds, de gemeente 

Amstelveen, DUWO en Lingotto. 

 

4.4 Onderhoud en veiligheid 

In de vorige jaren is er door de VBU op toegezien dat het onderhoud aan de woningen op Uilenstede 

door DUWO goed zou verlopen. In 2015 zal de VBU dit voortzetten. Indien bewoners van Uilenstede 

klachten hebben over eenzelfde onderwerp van het onderhoud van DUWO, dan zal er met DUWO 

naar deze klachten worden gekeken en indien nodig zal de VBU in samenwerking met DUWO zoeken 

naar een oplossing. Daarnaast zal de VBU ook weer verdergaan met de eenheidsbezoeken. Met de 

eenheidsbezoeken worden er klachten van bewoners geïnventariseerd, gedocumenteerd en 

doorgespeeld naar DUWO. De VBU streeft ernaar om in 2015 minimaal eenmaal per kwartaal 

eenheidsbezoeken af te leggen.  

 

Daarnaast zal de VBU in 2015 aandacht schenken aan de uitvoering van het geplande onderhoud 

door DUWO. In 2013 is er met betrekking tot het geplande onderhoud een beleidsverandering 
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doorgevoerd. Er wordt sindsdien minder geld gereserveerd voor gepland onderhoud. Hiervoor zijn 

visuele inspecties in de plaats gekomen. Op basis van deze inspecties wordt beoordeeld of een 

reparatie of vervanging noodzakelijk is. De VBU zal erop toezien dat dit niet leidt tot achterstallig 

onderhoud. Tevens zijn er in het verleden een aantal klachten over DUWO onderhoud bij ons 

gemeld, omdat reparatieverzoeken niet snel en adequaat genoeg in behandeling werden genomen. 

De VBU zal dit in 2015 nauwlettend in de gaten houden. 

 

Inzake de veiligheid op Uilenstede zal de VBU er in 2015 op toezien dat de werkzaamheden niet 

leiden tot risicovolle situaties. Er zijn bijvoorbeeld nog geen sloten op de nieuwe, overdekte, 

fietsenstallingen geplaatst. Hierdoor zijn de fietsenstallingen voor iedereen toegankelijk. Dit zou 

eventueel kunnen leiden tot een verhoging van het aantal fietsendiefstallen. Indien dergelijke 

situaties ontstaan, zal de VBU zich samen met de wijkagent en DUWO inzetten om tot een oplossing 

te komen.  

 

4.5 Herkenbaarheid gebouwen 

In 2014 heeft de VBU enkele malen contact gehad met DUWO met betrekking tot de herkenbaarheid 

van de gebouwen. In 2015 wil de VBU in samenwerking met DUWO concrete ideeën kunnen 

presenteren met betrekking tot de herkenbaarheid van de gebouwen. Er zijn in 2014 reeds enkele 

ideeën bedacht. De VBU wil de bewoners van Uilenstede betrekken in het brainstormen voor ideeën. 

Aan de hand van een prijsvraag wil de VBU de bewoners stimuleren ideeën in te sturen.  
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5. Vereniging Bewoners Uilenstede 

 
In dit hoofdstuk zal het interne beleid van de VBU aan bod komen waarbij de wensen en voornemens 

rond zaken als de algemene ledenvergaderingen, administratie en huisvesting toegelicht zullen 

worden. Ook zullen de veranderingen binnen het bestuur en de commissie aan bod komen en zal 

duidelijk worden gemaakt hoe het bestuur het beleid van 2014 voortzet in het beleid van 2015. 

 

5.1 Algemene ledenvergadering 

De VBU heeft voor 2015 in ieder geval de statutaire taak om tweemaal een algemene 

ledenvergadering te organiseren. De eerste algemene ledenvergadering zal begin april plaatsvinden, 

waarin het jaarverslag over 2014 gepresenteerd wordt. Een tweede algemene ledenvergadering zal 

eind november plaatsvinden, waarin het beleidsplan voor 2016 gepresenteerd wordt. De algemene 

ledenvergaderingen zullen plaatsvinden in het kantoor van de VBU, omdat het verleden heeft 

uitgewezen dat deze locatie voldoet aan de eisen en er geen extra huurkosten aan verbonden zijn. 

 

Er bestaat een mogelijkheid dat er aanvullende ledenvergaderingen georganiseerd zullen worden. Dit 

zal gebeuren indien dit door het bestuur of door de leden als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. 

Deze vergaderingen zullen over een specifiek onderwerp gaan dat op dat moment de aandacht of de 

goedkeuring van de leden vereist. 

 

5.2 Bestuurshandboek 

In 2010 is er een VBU bestuurshandboek opgesteld om het kennisverlies bij een bestuurswisseling te 

beperken. Dit digitale archief wordt zoveel mogelijk bijgewerkt door zittende en vertrekkende 

bestuursleden. Ondanks het feit dat het bestuurshandboek al sinds 2010 bestaat is gebleken dat er 

een aantal belangrijke documenten wel in de mailbox terug te vinden zijn, maar ontbreken in het 

digitale archief. Ons voornemen voor 2015 is om de mailbox op te schonen en de waardevolle 

documenten toe te voegen aan het digitale handboek. Iedere week zal tijdens de 

bestuursvergadering het punt ‘nieuws voor op het handboek’ geagendeerd worden, met als doel hier 

voortdurend aandacht aan te besteden. 

 

Ook is er een handboek aangemaakt om het kennisverlies binnen de wisselingen in de commissie te 

beperken en het inwerken van nieuwe commissieleden te versnellen. Ook dit handboek zal in 2015 

actief worden bijgehouden. 

 

5.3 Huishoudelijk reglement 

Het bestuur heeft voor 2015 het voornemen om de verouderde elementen binnen het huishoudelijk 

regelement van de vereniging aan te passen naar de huidige situatie.  

 

5.4 Archief 

De indexatie van het archief zal in 2015 worden voortgezet. De VBU is in voorgaande jaren al bezig 

geweest met een indexatie van het kantoor en alle opslagruimtes om beter in te kunnen schatten 

wat er behouden moet blijven en wat niet. In een tijdperk waarin bijna alles digitaal afgehandeld 

wordt, hoopt het bestuur haar opgebouwde archief terug te kunnen dringen. Op de lange termijn 

kan dit ervoor zorgen dat bepaalde opslagruimtes overbodig worden, waardoor de huurkosten zullen 

dalen. VBU heeft verschillende opslagruimtes verspreid over Uilenstede, het doel om deze op een 
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punt samen te voegen wanneer het opgebouwde archief teruggebracht is. Welke opslagruimtes 

hiervoor het meest geschikt zijn is afhankelijk van de locatie van het kantoor in 2015. 

 

5.5 Het bestuur  

Halverwege 2015 wil het bestuur graag een evaluatiemoment houden. Het doel van het 

evaluatiemoment is primair om vast te stellen hoe het vrij nieuw samengestelde bestuur 

functioneert en in hoeverre het bestuur haar gewenste doelstellingen behaalt. Het secundaire doel 

van het evaluatiemoment is om de bestuursleden de mogelijkheid te geven om frustraties te uiten en 

om problemen uit de weg te helpen en te voorkomen. Een gemeenschappelijk evaluatiemoment 

maakt het mogelijk om open en eerlijk naar elkaar te zijn. We verwachten dan ook dat het 

evaluatiemoment bijdraagt aan een efficiënte en prettige manier van samenwerken in teamverband.  

 

Daarnaast zal het bestuur in 2015 de spreekuren op de maandagen draaien, hetgeen de bewoners de 

mogelijkheid geeft om naast het lenen van gereedschap ook inhoudelijk met lastige vragen langs te 

komen. Voor het bestuur zijn deze maandagen een extra mogelijkheid om direct in contact te komen 

met de bewoners. 

 

5.6 De VBU commissie 

Naast het organiseren van feesten en activiteiten draaien de commissieleden op dinsdag tot en met 

vrijdag de spreekuren. Idealiter bestaat de commissie uit vijf commissieleden die ieder ongeveer zes 

uur in de week actief voor de vereniging bezig zullen zijn.  

 

De commissie bestaat nu een jaar en zal in 2015 aan haar tweede jaar beginnen. Ondanks het feit dat 

het bestuur in 2014 heeft toegezien op de ontwikkelingen binnen de nieuwe commissie, is gebleken 

dat het lastig is een commissie op te starten. Er is meer coördinatie vanuit het bestuur noodzakelijk 

en gewenst dan vorig jaar is gegeven. Deze les wordt meegenomen naar 2015 waarin hieraan meer 

aandacht besteed zal worden. Het voornemen is dat één keer per maand een vast persoon vanuit het 

bestuur een deel van de commissievergadering bijwoont en zo eventuele aanwijzingen vanuit het 

bestuur kan geven. Ook leest hetzelfde bestuurslid iedere week de notulen van de 

commissievergadering door en wordt het bestuurslid het vaste aanspreekpunt vanuit het bestuur 

naar de commissie. Door deze veranderingen verloopt de communicatie directer en worden de 

communicatielijnen korter. 

 

Binnen de commissie zal een vaste vicevoorzitter worden aangesteld, welke de momenten die de 

voorzitter zelf niet aanwezig kan zijn, opvangt. Daarnaast heeft deze vicevoorzitter als voornaamste 

taak om de interne communicatie binnen de commissie te optimaliseren.  

 

Ook binnen de commissie wordt halverwege 2015 een gezamenlijk evaluatiemoment gehouden. Dit 

evaluatiemoment zal hetzelfde doel dienen als het evaluatiemoment voor het bestuur. 

 

De VBU hoopt door middel van deze aanpassingen een duidelijkere structuur te verkrijgen en een 

stabielere vereniging te worden. 
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5.7 Het kantoor 

In 2015 komt de VBU voor een belangrijke beslissing te staan betreffende het kantoor. Door de 

herstructurering van Uilenstede en daarmee de nieuwe inrichting van het centrumgebied bestaat er 

voor de VBU de mogelijkheid om te verhuizen naar het centrumgebied. Er zal een belangrijke 

afweging moeten worden gemaakt tussen de voordelen en nadelen van de huidige locatie en de 

mogelijkheden die de nieuwe locatie kan bieden. De huidige locatie heeft een groot oppervlak en 

voorziet in voorzieningen zoals een kamer waarin voorheen UilenTV huisde. Een locatie in het 

centrum kan daarentegen misschien nog meer aanloop genereren vanwege de gunstige ligging. Ook 

zal er in de afweging rekening moeten worden gehouden met de eventuele andere huurprijs van een 

vestiging in het centrum en met de locatie van de opslagruimtes.  

 

Wanneer de VBU besluit op de huidige locatie te blijven, is het voornemen het kantoor op te 

knappen. Vorig jaar is al een begin gemaakt met het opknappen van de kamer waarin UilenTV 

voorheen huisde, dit zouden we dan graag voort willen zetten. In deze kamer kan een tweede 

vergaderruimte worden gecreëerd, waarin de VBU commissie haar eigen vaste plek kan krijgen.   

 

5.8 Raad van Commissarissen  

De VBU hoopt in 2015 het contact met de RvC goed te onderhouden en haar te betrekken bij 

belangrijke verenigingszaken. De RvC is een belangrijke bron van advies en ziet toe op de besluiten 

die genomen zijn door het bestuur. De RvC is aanwezig tijdens de algemene ledenvergaderingen en 

komt een aantal keer per jaar langs tijdens de bestuursvergaderingen om de belangrijke 

ontwikkelingen te bespreken.  
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6. Stichting DUWO 
 
Een van de belangrijkste taken van de VBU als huurdersorganisatie is scherp toezicht houden op het 

beleid en de beleidsuitvoering van DUWO. In de afgelopen jaren is de samenwerking op 

corporatieniveau flink uitgebouwd, waardoor ook de samenwerking met andere 

huurdersorganisaties uit andere steden is geïntensiveerd. De VBU zal de betrokkenheid bij 

beleidsvorming van DUWO en de onderlinge samenwerking met huurdersorganisaties in 2015 willen 

behouden en verder willen uitbouwen. 

 

6.1 DUWO in 2015 

DUWO is in 2015 klaar met het project ‘DUWO 2014’ waarin werd overgegaan op een nieuwe 

website en een nieuw klantcontactcentrum. De zaken die voorheen op het kantoor van DUWO 

werden afgerond, zoals het tekenen van een contract, worden nu via een digitaal portaal op de 

website van DUWO gedaan. Enerzijds is het doel van DUWO om voor de huurder bepaalde zaken, 

zoals het indienen van een reparatieverzoek of het bekend maken van een nieuwe huisgenoot, 

makkelijker te maken en anderzijds denkt DUWO ‘meer te kunnen doen met minder mensen’. De 

VBU staat positief tegenover de ontwikkeling van een digitaal portaal, mits het niet ten koste gaat 

van de kwaliteit van de dienstverlening. Het systeem is nu in gebruik genomen en hiervoor zal een 

evaluatiemoment moeten komen. Deze evaluatie zal onder andere gedaan worden aan de hand van 

KWH-Huurlabel. De VBU zal bij deze evaluatie betrokken zijn en zal de ontwikkelingen rondom de 

kwaliteit van de dienstverlening nauwlettend in de gaten blijven houden.  

 

Verder heeft DUWO in 2014 uitgebreid door middel van aankopen in Wageningen en Deventer. 

DUWO heeft aangegeven in 2015 vooral gericht te zijn op interne ontwikkeling, maar zegt niet te 

stoppen met naar buiten kijken. Juist omdat DUWO in 2014, door middel van de veranderingen, 

getracht heeft kosten en uren te besparen en in 2015 gericht is op de verbetering van de interne 

processen, is een uitbreiding zorgwekkend. In 2015 zal de VBU dan ook toezien op zowel de interne 

als de externe ontwikkelingen van DUWO, met het oog op de kwaliteit van de huidige dienstverlening 

aan de steden waar DUWO momenteel al aanwezig is.  

 

6.2 Communicatie 

De communicatie vanuit DUWO blijft ook in 2015 een belangrijk punt van aandacht. Door de 

digitalisering vindt de communicatie via de mail plaats. De voorkeur voor belangrijke mededelingen 

ligt vanuit VBU nog steeds bij een melding op papier, aangezien we van mening zijn dat een brief op 

de deur iedere bewoner bereikt. DUWO wil door de digitalisering van de papieren mededelingen 

afzien en zal de communicatie via de mail laten verlopen. De VBU zal erop toezien dat de mails tijdig 

verstuurd worden en bewoners attenderen op belangrijke informatie. 
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6.3 DUWO onderhoud 

Het onderhoud in en aan de woonruimten op Uilenstede wordt verzorgd door Rochdale. Er zijn in het 

verleden veel klachten bij ons binnengekomen over de afhandeling van reparatieverzoeken. De VBU 

zal zich in blijven zetten voor een goede afhandeling van de reparatieverzoeken en klachten hierover. 

Mocht DUWO onderhoud een reparatieverzoek niet of onvoldoende afhandelen, dan kunnen 

bewoners dit direct bij ons of bij DUWO melden. Wanneer een klacht bij VBU gemeld wordt, neemt 

het bestuur contact op met DUWO om tot een oplossing te komen.  

 

Binnen Rochdale vinden intern een aantal veranderingen plaats. DUWO is in 2014 in overleg geweest 

hoe ze de kwaliteit van de afhandeling van de reparatieverzoeken kunnen verbeteren. Daarnaast 

geeft de naam DUWO onderhoud een vertekend beeld, aangezien DUWO onderhoud geen 

onderdeel is van DUWO zelf.  Veel bewoners denken dat de werknemers van Rochdale, die zij over 

de vloer krijgen, een onderdeel zijn van DUWO. De VBU blijft de ontwikkelingen rondom de 

samenwerking tussen DUWO en Rochdale nauwlettend in de gaten houden en zal proberen de 

bewoners een duidelijker beeld te geven van deze samenwerking. 

 
6.4 VD-overleg 
Het VD-overleg vindt om de week plaats. Het betreft een overleg tussen bestuursleden van de VBU 

en medewerkers van DUWO. In dit overleg worden zaken besproken die betrekking hebben op 

gebeurtenissen in Uilenstede. Lokale problemen, ontwikkelingen omtrent de herstructureringen en 

klachten van bewoners komen in dit overleg aan bod. In 2015 zal de VBU de overleggen op dezelfde 

manier voortzetten.  

 
6.5 Vestigingsoverleg 
Het vestigingsoverleg vindt in de regel ieder kwartaal plaats. Het overleg is gericht op de DUWO 

vestiging Amsterdam, waardoor naast het vestigingsbestuur van DUWO Amsterdam zowel de 

huurdersorganisaties van Amstelveen (VBU) als Amsterdam (Duwoners) tijdens dit overleg aanwezig 

zijn. Ook in 2015 zal het bestuur letten op de regelmatigheid van het overleg. Daarnaast zal het 

bestuur actief op zoek blijven naar inhoudelijke onderwerpen die tijdens dit overleg besproken zullen 

worden.  

 
6.6 Overleg op corporatieniveau  
Sinds 2013 zijn de huurdersorganisaties BRES, Duwoners, Wijwonen en VBU betrokken bij de 
beleidsvorming van DUWO op corporatieniveau. Dit gebeurt door middel van verschillende 
bijeenkomsten en bijeenkomsten.  
 

- Het ambtelijk overleg 
Bij dit overleg worden openstaande adviezen en voorgenomen beleidswijzigingen besproken met 
het managementteam van DUWO. Dit overleg vindt, afhankelijk van de agenda, iedere zes weken 
plaats. 
 
- Het bestuurlijk overleg 
Op dit overleg worden de lopende zaken met het bestuur van DUWO besproken. Dit overleg 
vindt eens per kwartaal plaats. 
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- Werkgroep 
Tijdens deze werkgroepen richten de huurdersorganisaties zich met het managementteam en 
specialisten binnen DUWO op een specifiek onderwerp. Voorbeelden die zich het afgelopen jaar 
in de werkgroepen hebben afgespeeld zijn het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid en het 
opstellen voor een kwaliteitskeurmerk voor klantgerichte dienstverlening.  

 
- RvC bijeenkomsten  
Op deze bijeenkomsten wordt het beleid besproken met de Raad van Commissarissen van 
DUWO. Dit zijn vaak themabijeenkomsten die over het beleid op langere termijn gaan. Ieder half 
jaar vindt er een RvC-bijeenkomst plaats.  
 
- Ondersteunende overleggen 
Om als een goede ondersteuningsorganisatie te kunnen functioneren is het van belang dat de 
Samenwerkende Huurdersorganisaties geregeld contact met elkaar hebben. Er wordt naar 
gestreefd om één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar te komen.  Daarnaast worden wij 
ondersteund door een adviseur van ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen). Vooral bij 
adviesaanvragen is hij vaak aanwezig bij de vergaderingen.   
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7. Overige partijen 

 

7.1 Samenwerkende Huurdersorganisaties 
In 2013 is het niet gelukt een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen tussen Duwoners, 
Wijwonen, BRES en VBU. In 2014 zijn Wijwonen, BRES en VBU gezamenlijk verder gegaan 
betreffende de advisering van DUWO op corporatieniveau. Gezamenlijk worden er adviezen en 
vergaderingen voorbereid. Deze samenwerking zal in 2015 worden voortgezet, waar mogelijk ook 
met Duwoners. Er wordt geprobeerd het contact met Duwoners te verbeteren. Met een gezamenlijk 
advies van vier huurdersorganisaties staan wij toch sterker tegenover DUWO dan met een advies 
gedeeld met drie huurdersorganisaties. Bovendien worden wij financieel ondersteund wanneer er 
een Koepel wordt gevormd met alle vier de huurdersorganisaties. Verder wordt er in 2015 
toegewerkt naar het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten tussen de samenwerkende 
huurdersorganisaties en tussen de samenwerkende huurdersorganisaties en DUWO.  

7.2 De gemeente Amstelveen 
De VBU zal zich inspannen om het contact te onderhouden met de gemeenteraad van Amstelveen. 
Verscheidene raadsleden zullen in 2015 worden uitgenodigd om een deel van de 
bestuursvergadering bij te wonen. Voorheen werd door de gemeente Amstelveen ‘praat met de 
raad’ georganiseerd, dit was voor de VBU een fijne manier om in contact te komen met de 
gemeenteraad en lokale problematiek aan te kunnen kaarten. Echter, de gemeenteraad heeft 
vanwege een laag animo besloten deze avonden niet meer te organiseren en is op zoek naar een 
nieuwe manier om betrokken te raken bij de bewoners van de gemeente. De VBU zal de 
ontwikkelingen rondom deze nieuwe methodiek in de gaten houden en zal in 2015 de raadsleden 
blijven uitnodigen tijdens de bestuursvergaderingen. 
 
Sinds 2014 heeft de gemeente Amstelveen ook een wijkcoach aangesteld binnen Uilenstede. De 
wijkcoach is nog op zoek naar een concrete invulling van haar werkzaamheden binnen Uilenstede en 
zij is dan ook iedere maand aanwezig tijdens het vestigingsoverleg. In 2014 heeft de VBU haar 
uitgenodigd tijdens de bestuursvergadering om de ontwikkelingen te bespreken en samen met haar 
te kijken wat voor type bewoners in Uilenstede woont. De VBU heeft ook in 2015 het voornemen om 
haar tijdens een bestuursvergadering uit te nodigen om de lokale ontwikkelingen te bespreken.  
 
De gemeente Amstelveen zal ook dit jaar zichtbaar aanwezig zijn op Uilenstede. De laatste 
werkzaamheden betreffende de openbare ruimtes van Uilenstede zullen in het eerste half jaar van 
2015 plaatsvinden. De VBU zal de banden met de verschillende uitvoerende ambtenaren aan blijven 
houden om de lijnen naar de bewoners kort te houden.  
 

7.3 Wijkoverleg 

Het Wijkoverleg is een maandelijks overleg waarin diverse belanghebbenden van Uilenstede bij 

elkaar komen om te overleggen over de op dat moment huidige stand van zaken. Tijdens dit overleg 

zijn onder andere de volgen partijen aanwezig: cultuurcentrum De Griffioen, DUWO, Il Caffè, 

Lingotto, supermarkt de Keet, de VBU en de wijkagent. In het wijkoverleg fungeert de VBU als mede-

overlegger en als notulist. In 2015 zal de focus van het wijkoverleg, evenals in 2014, voornamelijk 

liggen op de werkzaamheden in Uilenstede. 
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7.4 De Woonbond 

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. 

De Woonbond verleent juridisch advies aan de VBU en geeft daarnaast ook scholing en cursussen. 

Het lidmaatschap bij de Woonbond is het afgelopen jaar van waarde gebleken voor de VBU, en zal 

dus ook in 2015 voortgezet worden.  

 

7.5 Ziggo 

Ziggo verzorgt de televisie- en internetvoorziening van Uilenstede. Daarbij betrekken DUWO en Ziggo 

elkaar in beslissingen rond dit gebied. De VBU en Ziggo houden elkaar op de hoogte over de 

voorzieningen en wijzigingen op het gebied van televisie- en internetvoorziening.  

7.6 ASVA 

ASVA is de centrale belangenbehartiger voor studenten in Amsterdam. Naast dat zij opkomen voor 

studenten op het gebied van onderwijs, houden zij zich ook bezig met de studentenhuisvesting in 

Amsterdam.  Vanuit de ASVA wordt er momenteel een kennisplatform opgezet voor beginnende 

huurdersorganisaties. De VBU en de ASVA hebben op dit gebied gelijke belangen en overleggen en 

werken bij relevante zaken samen.  

 7.7 Internationale studenten 

ESN VUniverse is een internationale studentenorganisatie die de belangen behartigt van 

internationale studenten die studeren  aan de Vrije Universiteit. Daarnaast organiseert ESN 

VUniverse tal van activiteiten voor deze internationale studenten. Dit biedt een interessante optie 

voor de VBU om tezamen activiteiten op te zetten, gegeven het feit dat het merendeel van deze 

studenten momenteel woonachtig zijn op Uilenstede.  Daarnaast heeft de VBU een internationale 

studenten enquête opgesteld. De resultaten hiervan zullen worden gedeeld met ESN VUniverse en 

de VBU zal toenadering zoeken met ESN VUniverse in 2015.  

Een andere partij die zich inzet voor de internationale studenten op Uilenstede is het International 

Office VU. Zij regelen tal van zaken voor de internationale studenten, waaronder huisvesting. De VBU 

acht contact met het International Office VU wenselijk.  Op deze wijze kan de VBU beter in contact 

komen met de internationale studenten die woonachtig zijn op Uilenstede, om service te bieden 

waar nodig is.  

7.8  Wijkagent 

Veiligheid is een belangrijke factor voor een goed woonklimaat. De VBU heeft daarom geregeld 

contact met de wijkagent op Uilenstede, die toeziet op de buurtproblematiek. Dit contact uit zich 

vooral tijdens het wijkoverleg. Wegens positieve ervaringen uit het verleden zal contact met de 

wijkagent in 2015 behouden blijven en waar nodig geïntensiveerd. 

7.9 Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting 

Eind 2014 is het Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS) opgericht. Het voornaamste 
doel van deze vereniging is kennisoverdracht en –behoud van huurdersorganisaties in acht houden. 
Zij trachten de samenwerking tussen huurdersorganisaties te bevorderen en streven naar 
gezamenlijke activiteiten. Het is nog niet duidelijk hoe dit zich gaat verhouden tot de VBU.  
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8. Financiën 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verwachte financiële inkomsten en uitgaven voor 2015. De 
begroting voor 2014 bleek in grote mate afdoende te zijn waardoor er geen grote wijzigingen in de 
begroting van 2015 zijn doorgevoerd. Onderstaand zal de begroting per post worden uitgelegd. 
 
8.1 Inkomsten  
In deze paragraaf zullen de inkomsten kort worden besproken. De hoogte van de bedragen zijn op de 
begroting te vinden.  
 

- Bijdrage DUWO 
Dit is een vastgesteld bedrag dat de VBU jaarlijks van DUWO ontvangt als bijdrage voor de taken 
die de VBU als huurdersorganisatie verricht. Per kwartaal wordt dit bedrag uitbetaald.  

 
- Ledencontributie  
Ieder lid betaalt maandelijks €0,55 contributie voor de VBU in zijn huurprijs. Dit bedrag wordt 
dus door DUWO geïncasseerd en vervolgens ieder kwartaal naar de VBU overgemaakt. VBU heeft 
tussen de 3250 en 3300 leden. Er zijn maar enkele Uilenstede bewoners niet lid van de VBU.    
 
- Nestorenvergoeding  
Een deel van de taken die VBU tijdens de spreekuren verricht, zoals het uitdelen van 
vervangende benodigdheden voor in huis, vallen onder de zogenoemde ‘nestorenbijdrage’.  Dit is 
een vergoeding vanuit DUWO Amstelveen voor de werkzaamheden die hierbij komen kijken.   
 
- Organisatiebudget 
Vanuit de gemeente Amstelveen kan de VBU aanspraak maken op twee budgetten. Een daar van 
is het organisatiebudget. Hiermee kunnen de organisatiekosten die VBU als wijkplatform maakt 
gedeclareerd worden. Het budget is eenmalig en niet overdraagbaar naar het volgende jaar.  
 
- Leefbaarheidsbudget 
Het leefbaarheidsbudget is het andere budget waar VBU aanspraak op kan maken. Dit budget is 
bedoeld voor het organiseren van activiteiten die de wijk een positieve impuls geven. In het geval 
van de VBU wordt dit budget voornamelijk gebruikt voor het bekostigen van Uilenfest. Ook dit 
budget kan aan het einde van het jaar gedeclareerd worden en is overdraagbaar tot een bedrag 
van €10.000.  Het budget is ieder jaar €3.600. De voorgaande jaren is dit bedrag echter niet 
volledig gebruikt, vandaar dat er ook voor dit jaar €4.000 staat begroot om langzaamaan het 
reserve te verbruiken.  

 
8.2 Duurzame investering 
 
Ondanks dat enkele jaren de kosten structureel hoger zijn dan de inkomsten heeft de VBU een hoog 
eigen vermogen. Door middel van de duurzame investering moet ervoor gezorgd worden dat het 
eigen vermogen in 2016 lager is dan de gemiddelde jaarlijkse uitgaven van de drie voorgaande jaren.  
De duurzame investering wordt in paragraaf 4.1 verder toegelicht. Voor 2015 is het de bedoeling dat 
door middel van een eenmalige grote uitgave het eigen vermogen daalt en er toch een evenwichtige 
begroting is waarop niet bezuinigd hoeft te worden.   
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8.3 Kantoor 
 
In 2015 is de VBU van plan om te verhuizen of om het huidige kantoor op te knappen. In 2015 moet 
hier een keuze voor worden gemaakt. Hierover is meer te lezen in paragraaf 5.7. Een verhuizing of 
opknapping van het kantoor zal extra kosten met zich mee gaan brengen.  
 
8.4 Acties en activiteiten  
 
Voor 2015 staan naast Uilenfest minimaal vijf andere feesten of activiteiten georganiseerd.  Onder 
het bedrag dat vorige jaar was begroot onder ‘acties en activiteiten’ vielen ook de vesten voor de 
commissie. Deze kosten vallen nu onder ‘communicatie’. De kosten die in 2015 onder ‘acties en 
activiteiten’ zullen enkel voor het organiseren van de feesten zijn. Vandaar dat het bedrag is terug 
gebracht naar €1500.  
 
8.5 Samenwerkingsverband  
 
In 2014 waren er nog veel onduidelijkheden over hoe het samenwerkingsverband zou worden 
vormgegeven. Daarom is er voor deze post €4000 begroot, mede omdat nog onduidelijk was wat de 
kosten gingen zijn. In de loop van 2014 bleek echter al dat de werkelijke kosten hiermee niet gedekt 
kunnen worden. Wij verwachten dat we in 2015 evenveel dan wel niet meer ondersteuning nodig 
hebben bij het samenwerkingsverband. Rekening houdend met de procedure bij de Huurcommissie 
zal deze post in 2015 ruimer worden begroot.  
 
8.6 Communicatiekosten  
 
Voor de post communicatie was in 2014 €1500 begroot. Dit bleek een te hoog bedrag. In 2014 was 
de grootste kostenpost binnen de post ‘communicatie’ de vesten voor de nieuwe bestuurs- en 
commissieleden.  Verder vallen de meeste communicatiekosten zoals de website en de posters 
onder de post ‘secretariaat’, hierdoor bleven er weinig communicatiekosten over.  
In 2015 staat er een vernieuwing van de website gepland. Hiermee is rekening gehouden met het 
begroten van de communicatiekosten voor 2015.  
 
8.7 Commissie-uitje  
 
Er is dit jaar besloten om, net zoals het bestuursweekend, een aparte post te maken voor het 
commissie-uitje. Eerder viel dit onder de post ‘Verenigingskosten’.  
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8.8  Begroting 
 

 
 
 

Begroting 2015
Baten 2013 2014 2015

Bijdrage DUWO 23.960,00€                       11.980,00€          11.980,00€            

Ledenbijdrage 39.300,00€                       21.600,00€          21.600,00€            

Rente baten 1.500,00€                         1.500,00€             1.000,00€              

Nestorenvergoeding DUWO 1.800,00€                         1.800,00€             1.800,00€              

Organisatie budget gemeente Amstelveen * 2.000,00€                         2.000,00€             2.000,00€              

Leefbaarheidsbudget gemeente Amstelveen ** 4.000,00€                         4.000,00€             4.000,00€              

Totaal baten 72.560,00€               42.880,00€     42.380,00€      

Kosten

Kosten kantoor benodigdheden

Huur 5.000,00€                         4.100,00€             4.200,00€              

Verzekering 360,00€                             360,00€                400,00€                  

Kantoor -€                                   -€                       5.000,00€              

Inventaris 1.000,00€                         500,00€                500,00€                  

Secretariaat * 2.000,00€                         1.500,00€             2.000,00€              

subtotaal 8.360,00€                 6.460,00€       12.100,00€      

Vrijwilligerskosten

Vergoedingen bestuursleden 19.750,00€                       14.000,00€          15.000,00€            

Vergoeding commissieleden -€                                   5.500,00€             6.000,00€              

Vergoedingen RvC 900,00€                             900,00€                900,00€                  

Bestuursweekend 400,00€                             400,00€                400,00€                  

Commissieuitje -€                                   -€                       200,00€                  

subtotaal 21.050,00€               20.800,00€     22.500,00€      

Overige kosten

Cursussen 250,00€                             250,00€                250,00€                  

Verenigingskosten 1.500,00€                         1.500,00€             1.500,00€              

Externe bijstand 2.000,00€                         1.000,00€             1.000,00€              

Ondersteuningsorganisaties -€                                   1.000,00€             1.000,00€              

Acties en activiteiten 1.000,00€                         1.870,00€             1.500,00€              

Communicatie 2.000,00€                         1.500,00€             1.000,00€              

SHO 6.000,00€                         4.000,00€             6.000,00€              

Overig onvoorzien 750,00€                             500,00€                500,00€                  

Duurzame investeringen 6.000,00€                         10.000,00€          40.000,00€            

Uilenfest ** 4.000,00€                         4.000,00€             4.000,00€              

subtotaal 23.500,00€               25.620,00€     56.750,00€      

Totaal Baten 72.560,00€               42.880,00€     42.380,00€      

Totaal kosten 52.910,00€               52.880,00€     91.350,00€      

Netto resultaat 19.650,00€               -10.000,00€    -48.970,00€     
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8.9 Balans 
 
De begroting voor 2015 is negatief afgesloten. De voornaamste reden hiervoor is de ‘Duurzame 
investering’. De onderstaande balans geeft een indicatie van het vermogen van de VBU voor 2015.   
 

 
 
8.10 Begrippen 
 
Huur 
De kosten voor het pand en de opslagruimtes. 
 
Inventaris  
De kosten voor de aankoop van nieuw inventaris. Het aanvullen van het inventaris dat wordt 
uitgeleend, zoals boren, valt hier ook onder.  
 
Secretariaat  
Alle kosten die door de secretaris worden gemaakt voor de VBU. Dit omvat kosten voor de printer, 
de website en de kantoorbenodigdheden.  
 
Cursussen  
Kosten voor het volgen van cursussen door het bestuur. 
 
Verenigingskosten  
Kosten van de vereniging die worden gemaakt door bestuurs- en commissieleden en door de 
vereniging als onkosten worden vergoed, zoals gemaakte reiskosten. 
 
Externe bijstand  
Dit bedrag kan worden gebruikt om huurders financieel te steunen in bijvoorbeeld een juridisch 
geschil. 
 
Ondersteuningsorganisaties  
Kosten die gemaakt worden doordat de VBU ondersteuning van andere organisaties nodig heeft. In 
deze post valt bijvoorbeeld het lidmaatschap voor de woonbond. 
 
Acties en activiteiten  
De kosten voor acties en activiteiten die door de commissie georganiseerd worden . 
 
Communicatie 
De kosten die gemaakt worden voor de communicatie naar leden of andere organisaties  
 
SHO 
De kosten die gemaakt worden bij de samenwerkende huurdersorganisaties (SHO).  

Balans per 1 januari 2015

Debit Credit

Inventaris € 2.000,00 Eigen vermogen € 49.525,00

Spaarrekening € 76.825,00 Duurzame investering € 40.000,00

Bestuursrekening € 7.900,00 Nog te ontvangen facturen € 7.000,00

Nog te ontvangen bedragen € 9.000,00

Kas en kas equivalenten € 800,00

Totaal € 96.525,00 Totaal € 96.525,00
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Duurzame investering  
Investeringen die door de VBU gemaakt worden om de leefbaarheid op Uilenstede duurzaam te 
verhogen.  
 
 

 

 

 

 

 


