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BINNEN DE VBU 
Pyjama Party 
Op 16 februari heeft onze commissie een geslaagd feest gegeven. Het was gezellig 
druk. Er waren duo’s gemaakt die elkaar moesten vinden. Zo had de één een sticker met 
Beyonce en de ander met Jay Z. Als ze elkaar hadden gevonden konden ze een hartjes-
lolly ophalen bij de commissie. Dit was een succes.  

Wisselingen commissie 
Floor van Heugten heeft de commissie verlaten. Wij willen haar bedanken voor haar 
inzet. De commissie heeft hiervoor in de plaats twee enthousiaste meiden gevonden. 
Manon Vermeulen en Sammy Gerhard zijn in februari bij de commissie gestart.  

Jaarverslag 2016 
In Februari heeft de VBU het concept jaarverslag van 2016 gepresenteerd. Op 9 maart 
zal dit jaarverslag, samen met onze balans, winst-en-verlies rekening en de 
liquiditeitsrekening, gepresenteerd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
Bewoners zijn welkom vanaf 20.00. Het concept jaarverslag kun je vinden via: http://
vbu.nl/wp-content/uploads/2014/11/Jaarverslag-2016-def.pdf  

DUWO 

Huurdersorganisatie Den Haag 
Ondanks dat DUWO 2.000 studenten huisvest in Den-Haag is er geen 
huurdersorganisatie (HO) die deze student-belangen vertegenwoordigd. De HO uit 
Leiden (BRES) is gestart met het organiseren van deze HO. Ze zijn op zoek naar 
bestuurders.  

CAMPUS 

Accommodate 
Elke zomer voeren de huurdersorganisaties een enquête uit onder internationale 
studenten in hun desbetreffende vestiging. Op Uilenstede is dit ook gebeurd en het 
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rapport is te vinden op http://vbu.nl/wp-content/uploads/2014/11/Results-
accommodate-survey-Uilenstede-2015-2016-v18092016-3.pdf . In februari is dit verslag 
besproken met de Vestigingsdirecteur van Amsterdam. Uit de enquête is gekomen dat 
de schoonmaak onder de maat is. DUWO heeft een nieuw schoonmaakbedrijf 
aangenomen. Verder gaan ze proberen meer voor-inspecties te houden, met als streven 
dat 100% van de kamers gecontroleerd zijn voor bewoners komen. Vervolgens zijn de 
volgende punten besproken:  
 • Er komt een basis inventaris-lijst in de keuken 
 • Pannen en vriezer die soms ontbreekt  
 • Een mogelijk pin-automaat op Uilenstede (DUWO gaat Rabobank contacten)  
 • Beperkte kamers voor PhD-ers (dit zijn regels met de VU)  
 • Scheiding van Master en Bachelor-studenten 
 • Engels contract met de lijst van servicekosten in het Nederlands 

Tweede Kamerdebat 
15 Maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen 2017. De VBU organiseert daarom een 
speciale debatavond op 13 maart in Il Caffè. Tijdens deze avond zullen 4 partijen (PvdA; 
VVD; D66; GroenLinks) met elkaar in gesprek gaan aan de hand van verschillende 
stellingen. De inloop is om 19.30. Op het facebook-event staat meer informatie: https://
www.facebook.com/events/1848923868685002/  

Win-actie 
De VBU heeft een win-actie op facebook gehouden waar bewoners een gratis diner 
voor twee konden winnen. Aanleiding hiervoor was Valentijnsdag. Bewoners konden in 
een reactie op Facebook aangeven met wie ze zouden willen dineren en zo kans maken 
op een gratis diner. Het meisje dat heeft gewonnen heeft lekker bij Il Caffe gegeten en 
vond het leuk dat we deze actie hadden gehouden.  
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