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voorwoord

Geachte lezer , 

Uilenstede , als grootste studentencampus van

de Benelux , moet een plaats zijn waar mensen

de beste tijd van hun leven kunnen

doormaken . Als huurdersorganisatie ,

bewonerscommissie , wijkplatform en

bewonersinitiatievengroep (BIG) zet de

Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) zich

daarvoor in .  

Voor u ligt het jaarverslag van de VBU . In dit

jaarverslag zullen we terugkijken op het

afgelopen jaar en toelichten wat wij bereikt

hebben . Verder bevat dit jaarverslag een

verantwoording van de financiën van het jaar

2017 , waarbij de liquiditeitsrekening en de

winst- en verliesrekening zijn opgenomen .  

Wij wensen u heel veel leesplezier en nodigen

u van harte uit om de presentatie van het

jaarverslag 2017 bij te komen wonen tijdens

onze eerstvolgende algemene

ledenvergadering op 30 mei 2018 . 

Namens het bestuur van de Vereniging

Bewoners Uilenstede , 

Sjors Wolvetang 

Voorzitter 

Marit Galle 

Secretaris/vice-voorzitter 

Yannick Venekamp     

SHO 
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Cas Smits 

Penningmeester 

Manon Paape 

Public Relations
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1   i n l e i d i n g

De Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) is een huurdersvereniging die

zich inzet voor de belangen van de bewoners van campus Uilenstede. Het

vertegenwoordigen van de circa 3400 bewoners van Uilenstede doet de

VBU bij verschillende partijen, namelijk DUWO, de gemeente Amstelveen

en verscheidene andere instanties. Tijdens verschillende overleggen met

deze partijen zet de VBU zich in voor een beter Uilenstede.  

De VBU probeert de schakel te zijn tussen de huurder en DUWO. Dit doet

de VBU door klachten en vragen van huurders op te pakken en die met

DUWO te bespreken. Tevens worden er regelmatig adviezen uitgebracht

naar DUWO. In deze adviezen probeert de VBU zo veel mogelijk de stem

van de huurders te laten klinken. Deze adviezen en belangrijke andere

documenten kunt u vinden op onze website. 

De VBU peilt de stem van de bewoners op verschillende manieren, namelijk

via online kanalen zoals mail en facebook maar ook via persoonlijke

contactmomenten zoals eenheidsbezoeken of spreekuren. Deze spreekuren

worden op maandag gedraaid door het bestuur en op dinsdag tot en met

donderdag door de VBU-commissie. Deze commissie is verantwoordelijk

voor het organiseren van feesten en activiteiten op Uilenstede om de

leefbaarheid en sociale cohesie te vergroten. 

De verschillende aspecten en thema’s van de VBU zullen in dit jaarverslag

behandeld worden. In hoofdstuk 2 wordt de VBU als organisatie besproken.

Hier vindt u algemene informatie over de organisatie en de interne

ontwikkelingen. Daarna komt in hoofdstuk 3 het werk van de commissie

aan bod. Hoofdstuk 4 gaat over de communicatie en Public Relations.  In

hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op stichting DUWO. Vervolgens worden in

hoofdstuk 6 verschillende thema's besproken die afgelopen jaar belangrijk

waren. In hoofdstuk 7 zullen de overige partijen worden behandeld. In het

laatste hoofdstuk zal worden ingegaan op de financiën van 2017.  
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2 vereniging bewoners uilenstede

In dit hoofdstuk worden de interne beleidsontwikkelingen binnen VBU

besproken. Verschillende onderwerpen, zoals ALV's, het bestuur en de

commissie komen aan bod. 
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 2.1 het bestuur

Het bestuur van VBU bestaat uit een vijftal bewoners: een voorzitter, een

secretaris, een penningmeester, een bestuurslid SHO en een bestuurslid PR. Op

maandagavond wordt de wekelijkse bestuursvergadering gehouden. Tijdens

het eerste half uur van de vergadering sluit een commissielid aan om de

voortgang te bespreken met betrekking tot de organisatie van feesten en

activiteiten.  

Bestuurswisselingen   

2017 Was een jaar met veel bestuurswisselingen. VBU had een groot deel van

het jaar te kampen met een onderbezet bestuur. Zo verliet Robert Kostwinder

dit jaar de vereniging en droeg hij het voorzitterschap over aan Anouk Bosgoed,

de toenmalige penningmeester. Didier Rwema werd weer verwelkomd als

bestuurslid SHO dit jaar en verliet de VBU ook weer toen hij ging verhuizen. Hij

droeg zijn functie in september over aan Sjors Wolvetang. Suzanne Piet verliet

ons per september en droeg haar functie als penningmeester over aan Yannick

Venekamp. Amber Scheffers werd gekozen als nieuw PR-lid, maar ze besloot

tijdens na haar proefperiode niet door te gaan omdat het voor haar lastig te

combineren was met haar studie. Anouk liet destijds weten dat ze graag aan

het eind van het jaar afscheid zou nemen van VBU. Sjors heeft haar functie als

voorzitter overgenomen en Yannick heeft de SHO-taken van Sjors

overgenomen. Voor zowel de functie PR als penningmeester zijn nieuwe

sollicitatiegesprekken gevoerd. Cas Smits werd gekozen voor de functie

penningmeester. Hij zal in de eerste ALV van 2018 vragen om goedkeuring bij

de leden. Joël Hoven werd na Amber gekozen voor de functie PR. In haar

proefperiode besloot ze hier niet mee door te gaan omdat de functie niet

geheel bij haar bleek te passen.  

Ontwikkelingen      

De opkomst van bewoners tijdens de ALV's is mager gebleven, ondanks de

verbeterde promotie van de ALV. De andere HO’s hebben ook dit probleem. Het

contact met bewoners loopt beter via de onlinekanalen, waarvan Facebook de

belangrijkste is. Andere belangrijke contactmomenten zijn de

eenheidsbezoeken en spreekuren. Het bestuur heeft spreekuren gedraaid op de

maandagen in 2017.  
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In 2017 heeft het bestuur evaluatiegesprekken opnieuw ingevoerd met de

nieuwe bestuursleden. Hiernaast heeft het bestuur zich in 2017 intensiever

ingezet om kennis te vergaren en deze ook te behouden. In het kader van

kennis vergaren zijn er een aantal cursussen bij de Woonbond gevolgd,

waaronder een cursus over de Wet op het overleg huurders verhuurder en een

cursus over procederen bij de huurcommissie. Ook is er een cursus

brandveiligheid gevolgd, aangeboden door de Brandweer Amstelland. In het

kader van het behouden van de kennis worden er sinds eind 2017

overzichtelijke dossiers aangemaakt. Op deze manier behouden de

(toekomstige) bestuursleden het overzicht.  

 2.2 de commissie

De commissie van VBU bestaat, evenals het bestuur, uit een vijftal bewoners. De

commissie organiseert feesten en activiteiten voor bewoners. De commissie

vergadert één keer per week op de dinsdagavond. Hiernaast draait de

commissie drie spreekuren per week, namelijk op dinsdag, woensdag en

donderdag.  

De VBU-commissie heeft ook te maken gehad met een aantal wisselingen.

Floor van Heugten verliet de commissie in februari en Sammy Gerard en Manon

Vermeulen kwamen daarvoor in de plaats om de commissie te versterken. In

september verlieten Manon Vermeulen, Riemer Stelwagen en Lisa Sluijter de

commissie. Mandy Wierda, Eva Wijgman en Carolina Groen sloten zich in

september aan bij de commissie.  

De feesten werden goed bezocht, maar de activiteiten werden wat minder

bezocht. Vooral de Moonlight party en het bierfestival waren erg populair onder

de bewoners. Door middel van Facebookberichten en posters werden de

feesten en activiteiten gepromoot.  
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 2.3 Algemene Ledenvergadering (ALV)

In 2017 zijn er drie ALV's gehouden. De eerste ALV van het jaar vond plaats op 9

maart. In deze ALV stond de presentatie van het jaarverslag van 2016 centraal.

Tevens werd Didier Rwema opnieuw goedgekeurd als bestuurslid SHO en nam

Anouk Bosgoed het voorzitterschap van Robert Kostwinder over.  

De tweede ALV vond plaats op 5 oktober 2017. Op deze ALV stonden het

goedkeuren van twee nieuwe bestuursleden en een informatief praatje over

VBU op de agenda. De twee nieuwe bestuursleden zijn Yannick Venekamp en

Sjors Wolvetang. Yannick nam het penningmeesterschap van Suzanne Piet

over. Sjors nam de SHO-taken van Didier over. Beide aspirant-bestuursleden

werden goedgekeurd.  

De laatste ALV vond plaats op 6 december. Op deze ALV werd het beleidsplan

voor 2018 gepresenteerd en de aspirant-bestuursleden Cas Smits en Joël Hoven

stelden zich voor. Cas wilde graag de rol van penningmeester op zich nemen in

de toekomst en Joël wilde zich gaan bezighouden met de PR-taken van de

VBU. Het beleidsplan kon niet op deze ALV goedgekeurd worden, aangezien er

vanaf 2018 een andere begroting wordt gebruikt en deze nog niet door DUWO

was goedgekeurd. Er werd door de leden en de Raad van Commissarissen wel

goed vertrouwen uitgesproken. 

2.4 Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit een drietal oud-bestuursleden. De RvC voorziet het bestuur

van advies en ziet toe op besluitvorming door middel van hun opgedane kennis

en ervaringen. Martine Laan en Sebastiaan IJzerman hebben in januari hun

taken overgedragen aan Bram Berendse en Floris Naus. Maurits Hortensius

werd vanaf januari de voorzitter van de RvC. In 2017 is de RvC een aantal malen

aangeschoven tijdens een bestuursvergadering en aanwezig geweest bij de

ALV's. De RvC heeft haar expertise afgelopen jaar meerdere malen ingezet waar

het bestuur veel aan heeft gehad.  



3   C o m m u n i c a t i e
Het goed onderhouden van contact met bewoners is een belangrijke taak van

de VBU. Door middel van dit contact kan de VBU de meningen bij haar

achterban peilen of haar achterban informeren over lopende zaken. Afgelopen

jaar is er weer ingezet op het verbeteren van de communicatie. Facebook,

bewonersmail, nieuwsbrieven, eenheidsbezoeken en posters zijn in 2017 actief

gebruikt om bewoners te informeren en om hun mening te peilen. 
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3.1 Facebook

Een belangrijk medium om te communiceren met bewoners is Facebook. De

meest gebruikte Facebookpagina’s op Uilenstede zijn onze eigen VBU-pagina

en de groep Uilenstede. Daarnaast zijn er ook aparte groepen voor

internationale studenten, voor de bewoners van enkele nieuwbouw gebouwen

en voor de Atria. Updates op onze VBU-pagina worden meer dan wekelijks

geplaatst. Zowel het bestuur als de commissie maken veelvuldig gebruik van de

pagina. De berichten worden altijd via een account gedeeld in de Uilenstede

groep. 

In het beleidsplan 2017 werd gestreefd naar 1.200 likes op onze VBU-pagina.

Met trots kan gemeld worden dat dit aantal gehaald is. De VBU-pagina telde

eind 2016 ongeveer 900 likes en telt momenteel 1.250 likes. Deze stijging is

vergelijkbaar met die van het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring hiervoor, is

dat de bewoners attent worden gemaakt op onze Facebookpagina in de

welkomstmail voor nieuwe bewoners. Na het versturen van deze mail, komen er

vaak veel nieuwe likes bij.   

In 2017 is er weinig gebruik gemaakt van de poll-optie op Facebook.  Vaker

hebben we een online enquête gebruikt omdat er dan meerdere vragen

gesteld kunnen worden. Zo zijn er enquêtes ingezet bij het inventariseren van

problemen met de warmte in de nieuwbouw en bij problemen met parkeren.  

3.2 Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief informeert de VBU de bewoners over de stand van zaken van

lopende projecten en over komende evenementen en activiteiten. De

nieuwsbrief is maandelijks verstuurd in 2017. Uit de cijfers blijkt dat ruim de

helft van de ontvangers de mail leest. Zowel het bestuur als de commissie

maken gebruik van de nieuwsbrief als PR-middel.  



9

3.3 Bewonersinitiatievengroep (BIG)

Voor de promotie van de BIG (Bewoners Initiatieven Groep) is er een flyer

ontworpen. Deze flyer is verspreid onder de bewoners bij het lopen van

eenheidsbezoeken en bij de weerbaarheidstrainingen. Met het BIG-budget zijn

verschillende activiteiten georganiseerd voor en door bewoners zoals een

whiskyproeverij, een bandje en een ruilboekenkast. 

In 2017 heeft de VBU meegedaan met de wedstrijd Mensen Maken Amstelveen

samen met bewoonster Rachel Mein. Er is een enquête gehouden onder

bewoners om ideeën te verzamelen. De ideeën zijn geïnventariseerd en er is

besloten dat het idee voor de herinrichting van het centrale plein werd

ingediend. Er wordt gestreefd dit project in de lente op te leveren. 

Omdat er redelijk wat geld over was van het BIG-budget, is de actie Mensen

Maken Uilenstede opgezet. Een bewoner kon 1.000 euro winnen en daarmee

zijn of haar idee uitvoeren om campus Uilenstede te verbeteren. De bewoners

konden stemmen op het beste idee via Facebook. Hieruit kwam de

muurschildering als favoriet uit de bus. Momenteel zijn de voorbereidingen

voor deze muur nog lopende.  

3.4 eenheidsbezoeken

In 2017 zijn een aantal torens van de oudbouw bezocht. De eenheidsbezoeken

worden als middel gebruikt om de bewoners te informeren over wat de VBU als

huurdersorganisatie voor hen kan betekenen. Uit de eenheidsbezoeken blijkt

vooral dat er klachten zijn over het onderhoud. Over overige zaken zijn de

meeste studenten doorgaans tevreden. De internationale studenten hebben

vooral klachten over de oplevering van hun kamer, met name over het gebrek

aan schoonmaak. Het laatste kwartaal liep de wijkagent Fred Kuiper mee met

de eenheidsbezoeken. De bewoners vonden het leuk om hem te leren kennen

en Fred heeft bewoners geïnformeerd over een aantal veiligheid gerelateerde

zaken, waaronder het organiseren van huisfeestjes op een veilige manier. In de

nieuwbouw zijn geen eenheidsbezoeken gehouden, aangezien het grootste

deel van de nieuwbouw zelfstandige studio’s betreft. Met deze bewoners is

gecommuniceerd door middel van flyers. 

3.5 flyers en posters

In 2017 is er intensiever gebruik gemaakt van het communiceren middels flyers

en posters. Zowel het bestuur als de commissie maken hier gebruik van. Zo is er

een flyer ontworpen met daarop vijf kernpunten over het werk van de VBU. Ook

voor ‘Mensen Maken Uilenstede’ en voor de BIG zijn flyers gemaakt.  



4  f e e s t e n  e n  a c t i v i t e i t e n
De commissie van de VBU organiseert ieder jaar weer verschillende feesten en

activiteiten om de sociale cohesie op de campus te bevorderen. In dit

hoofdstuk is te lezen welke feesten en activiteiten in 2017 allemaal weer zijn

georganiseerd en tevens hoe deze zijn verlopen. 
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4.1 Chocolademelkuitdeelactie | 9 januari 2017

Op maandagochtend 9 januari heeft de VBU-commissie bij het metrostation

van Uilenstede gratis chocolademelk uitgedeeld. Bij elke beker chocolademelk

zat een flyer van de VBU om op deze manier de naamsbekendheid te

vergroten. 

4.2 Pyjama party | 16 februari 2017

Donderdagavond 16 februari werd de Pyjama party in Il Caffè georganiseerd. De

feestgangers werden welkom geheten met ‘liefdesshotjes’ en ‘zoek-je-

wederhelft’ stickers. Tevens was er tijdens het feest een winactie van een

tegoedbon voor wimperextensions of een schoonheidsbehandeling bij GLAM

Beauty. Dit themafeest was drukbezocht hoogstwaarschijnlijk omdat iedereen

wel een pyjama of dergelijke outfit in zijn kast heeft liggen. 

4.3 Kussengevecht | 30 maart 2017

Naar aanleiding van ‘International Pillow Fight day’ besloot de VBU om een

kussengevecht op Uilenstede te organiseren. Om 17:30 stonden drankjes en

hapjes klaar en er was een geluidsbox geregeld om extra sfeer te creëren.

Helaas bleef een grote opkomst uit. 

4.4 Brews & Bites: Speciaalbierfestival | 21 april 2017

In samenwerking met Il Caffè en meerdere brouwerijen heeft op 21 april een

ontzettend geslaagd bierfestival plaatsgevonden. De hele middag en avond was

er de kans om speciaalbier te proeven, daarnaast stonden er ook verschillende

foodtrucks. Om de samenwerking met de VBU te verduidelijken zijn er VBU-

bierviltjes laten maken. Er kwamen zeer veel mensen af op dit evenement. 

4.5 Vierkamp | 11 mei 2017

Er waren verschillende onderdelen gepland, zoals wattenstaafhockey, siamees

voetbal, volleybal en sumoworstelen. HeT vierkamp werd samen georganiseerd

met SSA. Vanwege te weinig inschrijvingen is het vierkamp helaas afgelast. 
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4.6 Cirque d’Uilenstede: Uilenfest | 8 juni 2017

Maandag 8 juni werd het Uilenfest georganiseerd. Het Uilenfest vergt, zoals

ieder jaar, veel voorbereidingen. De muziek werd verzorgd door verschillende

bands en een DJ. Er waren ook verschillende eetgelegenheden, zoals een

patatkraam, een ijskraam en er was de mogelijkheid om smoothies en yoghurt

te kopen. Daarnaast waren er verschillende activiteiten waaronder een grote

Stef Stuntpiloot. Deze activiteit bleek een groot succes en werd heel veel

gespeeld. Ondanks het geweldige weer werd er niet de opkomst gehaald die

gehoopt werd. 

4.7 Full Moon Party | 14 september 2017

Het nieuwe academische jaar werd ingeluid met de Full Moon Party in Il Caffè.

Bij binnenkomst kregen de feestgangers een shotje en was er de mogelijkheid

om je in te laten kleuren met glow-in-the-dark stiften. De personen die zich

hadden laten inkleuren met deze stiften lichtte op door de blacklights die

opgehangen waren in het café. Daarnaast werd de muziek verzorgd door huis-

DJ Merijn. Het feest was een groot succes en werd een van de meest

drukbezochte feesten van de VBU in Il Caffè. 

4.8 Uilenstede Game Night | 12 oktober 2017

In oktober werd er een spelletjesavond georganiseerd. Er waren verschillende

spellen, zoals kaarten, Stef Stuntpiloot, Twister, Mariokart, tafeltennis en nog

vele andere spellen. Tevens was er voor snacks gezorgd. Deze activiteit was

bedoeld voor de bewoners om nieuwe mensen te leren kennen en een leuke

spelavond te beleven. Echter, werd deze activiteit niet drukbezocht.  

4.10 Crazy Christmas Campus | 7 december 2017

In november organiseerde de VBU in samenwerking met Il Caffè, DUWO,

Lingotto, Porto Pescara 2, Ziel en Zaligheid, New Connective, Duvel en Robbies

Pancakes een kerstmarkt. Dit evenement vond plaats in de kas van Il Caffè en

duurde van 18.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze kerstmarkt werd er geld

ingezameld voor 3FM SeriousRequest en waren er diverse kraampjes die

eten/drinken verkochten. Ondanks de grootse aanpak en vele partijen die

samenwerkten was er een lage opkomst. Dit had waarschijnlijk te maken met

het slechte weer.  

4.9 Endless Countdown Party | 2 november 2017

Het feest in oktober had als thema 'Endless Countdown'. Bij dit feest werd er

elk uur afgeteld naar een nieuw decennium met de bijbehorende muziek. Het

feest vond plaats in Il Caffè van 22:00 uur tot 02:00 uur. De feestgangers

werden verwelkomd met een openingsshot Champagne, sieraden van snoep en

Happy New Year fluitjes. Het feest heeft veel bezoekers getrokken.  



5   S T I C H T I N G  D U W O

Een van de hoofdtaken van de VBU is om toezicht te houden op het door

DUWO gemaakte beleid en de uitvoering hiervan. In dit hoofdstuk zal de gang

van zaken van verschillende aspecten van DUWO besproken worden zoals:

communicatie, de overleggen en DUWO Onderhoud. 
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5.1 DUWO in 2017

Dienstverlening 

In 2017 is DUWO verdergegaan met het digitaliseren van diensten. Zo wordt

meer dan 85% van de contracten nu online getekend. Tevens wordt een groot

deel van het klantcontact digitaal afgehandeld via klantcontactformulieren. De

klanttevredenheid is uitgebreid op CHO-niveau besproken tijdens een

themabijeenkomst. Hierover is verder te lezen in hoofdstuk 7.  DUWO is

momenteel bezig met een nieuw klantcontactsysteem en diverse nieuwe

portalen. Het klantcontact blijft gebeuren door middel van de

welkomstgesprekken. In Amsterdam blijven deze bij nieuwe huurders helaas

fors achter. Daarnaast heeft DUWO de ambitie om een nieuw platform te

starten, waar al het aanbod van huisvesting voor studenten te vinden is. Dit

platform gaat 1 januari 2018 online en heet ROOM.  

Ontwikkelingen 

De woningvoorraad van DUWO is in 2017 gegroeid en er is weinig leegstand van

woningen. Daarnaast wil DUWO de gebouwen blijven opknappen met

aandacht voor duurzaam energiegebruik, maar wil dit wel sober en doelmatig

blijven doen. Ook kondigde DUWO aan dat de samenwerking met Rochdale

wordt afgeslankt vanwege het aantal klachten over de niet-planmatige

onderhoudswerkzaamheden. Deze taken zullen worden overgenomen door

Vastgoedservice uit Delft.  

5.2 communicatie

Communicatie van DUWO naar huurders wordt door bewoners als zeer

belangrijk bevonden. De huurders worden over het algemeen door middel van

een e-mail op de hoogte gesteld van werkzaamheden en andere belangrijke

zaken. Bewoners geven aan dat ze graag op de hoogte gehouden willen

worden, maar dat ze het terugvinden van informatie als onprettig ervaren

omdat alles over de mail wordt gecommuniceerd. Bewoners zouden graag een

platform zien waar de informatie terug te vinden is die DUWO met hen deelt.  
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5.3 DUWO-onderhoud

Tijdens eenheidsbezoeken is de VBU opgevallen dat bewoners vaak niet

tevreden zijn over DUWO Onderhoud. Het bedrijf dat dit niet-planmatig

onderhoud uitvoert namens DUWO-onderhoud is Rochdale. Frequent worden

reparatieverzoeken niet goed opgepakt en komt DUWO-onderhoud niet op

afgesproken momenten opdagen. Meerdere malen zijn deze klachten door de

VBU doorgegeven aan DUWO. De VBU heeft er  op toegezien dat DUWO deze

klachten serieus op heeft opgepakt. Overigens heeft DUWO toegezegd dat de

samenwerking met Rochdale afgeslankt wordt en dat Vastgoedservice deze

werkzaamheden eind april 2018 overneemt. De VBU zal blijven toezien op

DUWO-onderhoud. 

5.4 VBU-DUWO-overleg (VD-overleg)

Het VD-overleg is nog steeds een belangrijk overleg tussen DUWO en de VBU.

Deze heeft in 2017 elke maand een keer plaatsgevonden. Hierin worden lokale

zaken besproken. In 2018 zal de VBU zich meer gaan richten op

beleidstechnische vraagstukken en DUWO voorzien van advies ter verbetering,

verandering of verduidelijking. 

In 2017 heeft de VBU er op toegezien dat de kwaliteit van communicatie van

DUWO voldoende was. Deze communicatie is niet altijd even vlekkeloos

gebleken. Afgelopen jaar zijn er verschillende klachten binnengestroomd over

bijvoorbeeld glazenwassers die onaangekondigd de ramen stonden te wassen

of personen anders dan bewoners die de eenheid opkomen. Ook werd de

communicatie bij de werkzaamheden aan het Atrium door de bewoners, maar

ook door de VBU als te laat, onvolledig en onduidelijk ervaren. Daarnaast is de

communicatie van DUWO-medewerkers niet altijd eenduidig en verschilt het

per persoon welk antwoord er ontvangen wordt op een vraag. Tot slot zijn er

nog steeds veel taal- en spellingsfouten in DUWO’s communicatie aanwezig. De

VBU zal DUWO in 2018 blijven aansporen tot een tijdige, eenduidige en

duidelijke communicatie. 

5.5 vestigingsoverleg

Eens in ieder kwartaal vindt het vestigingsoverleg plaats tussen DUWO en de

VBU. In dit overleg zijn de vestigingsdirecteur van DUWO Amsterdam,

teamleider verhuur en teamleider beheer aanwezig. In dit overleg komen

verschillende onderwerpen aan bod die betrekking hebben tot de vestiging

Amsterdam. Afgelopen jaar zijn de jaarverslagen en beleidsplannen van beide

partijen besproken en daarnaast zijn er verschillende thema’s besproken die op

dat moment op Uilenstede spelen. Dit jaar zijn onder andere de Atrium

werkzaamheden, de fietswrakkenacties en de gangcontroles besproken.  



14

5.6 bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg (BO) vindt eveneens elk kwartaal plaats. Dit overleg

dient ervoor om beleid op DUWO-breedniveau te bespreken en vervolgens

besluiten te nemen. Bij dit overleg zijn de huurdersorganisaties WijWonen,

BRES, DuWOners en de VBU aanwezig. Vanuit DUWO zijn er een bestuurder en

verschillende medewerkers van het hoofdkantoor aanwezig. Afgelopen jaar zijn

onder meer het beleid rondom de Accommodate-contracten, de

samenwerkingsovereenkomst, ROOM en het beleidsplan van DUWO-breed

besproken.  



6  t h e m a ' s

In 2017 heeft de VBU zich beziggehouden met verschillende thema’s. In dit

hoofdstuk zullen de volgende thema’s aan bod komen: fietsenstallingen en

scooterplekken, adviezen, veiligheid, verkeersveiligheid, brandveiligheid,

parkeren en de pilot in de nieuwbouw. 
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6.1 Fietsenstallingen en scooterplekken

Begin 2017 heeft de VBU zich voorgenomen om DUWO en gemeente

Amstelveen aan te sporen de fietsenstallingen uit te breiden,

fietswrakkenacties frequenter uit te voeren en te pleiten voor de aanleg van

scooterstallingen. Met betrekking tot het eerste punt is er nog weinig

verbetering zichtbaar. Bij meerdere oudbouw torens is er een groot tekort aan

plekken voor het aantal fietsen dat de bewoners bezitten. Op meerdere punten

staan er nog steeds tijdelijke fietsenrekken, maar deze bieden onvoldoende

parkeergelegenheid.Veel fietsen slingeren rond of hangen scheef in de rekken. 

Een probleem dat deels bijdraagt aan bovenstaande zaken, is dat er veel

fietswrakken en weesfietsen in en rondom de fietsenrekken staan gestald.

DUWO is afgelopen jaar benoemd tot speciaal toezichthouder voor de

gemeente Amstelveen. DUWO heeft nu de taak om fietswrakken op de campus

te verwijderen. DUWO is er echter niet in geslaagd om dit in voldoende mate

uit te voeren. Daarom zijn er momenteel op de campus meer fietswrakken dan

normaal het geval is. Dit probleem staat voor 2018 dan ook weer op de agenda.

  

Het derde beleidsdoel is wel behaald. De VBU heeft samen met DUWO en de

gemeente scooterplaatsen bij de oudbouw torens gerealiseerd en deze worden

goed gebruikt. Bij sommige parkeerplaatsen is er echter een

capaciteitsprobleem. In 2018 zal dit project dan ook worden voortgezet. 

6.2 Adviezen

Gangcontroles 

In 2017 heeft de VBU een aantal adviezen uitgebracht richting DUWO. Er is een

ongevraagd advies geschreven met betrekking tot de gangcontroles. Tijdens de

eenheidsbezoeken bij de verschillende torens merkte de VBU dat de

eenheidsgangen bij veel eenheden vol stonden met objecten, waardoor de

vluchtroute was geblokkeerd. Verder gaven bewoners aan dat gangcontroles

niet meer werden uitgevoerd. De VBU heeft vervolgens DUWO geadviseerd om

de gangcontroles weer met frequenter uit te gaan voeren voor de veiligheid en

het woongenot.  
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Renovatie Atrium 

Verder heeft de VBU een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de

werkzaamheden aan het Atrium. Bezorgde bewoners vroegen of de VBU over

informatie beschikte omtrent werkzaamheden aan het Atrium. De VBU bleek

helemaal niet op de hoogte gesteld door DUWO dat er werkzaamheden

zouden plaatsvinden, terwijl zij dit wel moet doen bij grote ondernemingen

(bijvoorbeeld bij een renovatie). Ook in dit geval bleek er sprake van renovatie,

ook al ontkende DUWO dit later in het proces. Bewoners waren bezorgd door

de gebrekkige informatieverstrekking, de verschillende afspraken die DUWO

per bewoner maakt (allen slechts mondeling) en de onredelijke termijn waarop

de renovatie van start zou gaan. De strekking van het advies was dat DUWO de

bewoners duidelijk zou moeten informeren over de aard en omvang van de

werkzaamheden en welke werkzaamheden bewoners konden weigeren.

Uiteindelijk heeft DUWO het advies niet opgevolgd.  

Accommodate-huurovereenkomst 

In mei 2017 is er samen met de andere HO’s een advies uitgebracht naar DUWO

met betrekking tot de Accommodate-contracten. Er werd een nieuwe

Accommodate-huurovereenkomst door DUWO opgesteld omdat de Wet

doorstroming huurmarkt 2015 was ingevoerd. Deze wet maakt het nu mogelijk

voor een huurder met een kortdurend contract, zoals de Accommodate-

huurovereenkomst, om maandelijks op te kunnen zeggen. De nieuwe

Accommodate-huurovereenkomst van DUWO voldeed echter nog steeds niet

aan de nieuwe wetgeving. Het Accommodate-verdienmodel is erop gebaseerd

dat internationals een heel semester of een heel cursusjaar de kamer huren

zodat er geen leegstand ontstaat en er geen kosten ontstaan. DUWO en de

betrokken onderwijsinstellingen (waaronder de VU en de UvA) verbieden

daarom het recht om tussentijds op te kunnen zeggen. De HO’s hebben een

negatief geadviseerd omtrent de invoering van een dergelijk contract. Er kan

natuurlijk niet akkoord worden gegaan met een grootschalige ontneming van

huurdersrechten.  

6.3 Veiligheid

In 2017 zijn er vele ontwikkelingen geweest rondom het thema veiligheid. Voor

2017 had de VBU drie doelen geformuleerd, namelijk het actief deel blijven

nemen aan het integrale veiligheidsoverleg, het veiligheidsgevoel van bewoners

vergroten en de voortgang van de plaatsing van intercomsystemen monitoren. 

Integrale veiligheidsoverleggen                 

Het eerste doel is in 2017 met vlag en wimpel behaald. Er is actief

deelgenomen aan het integrale veiligheidsoverleg en dat heeft zijn vruchten

afgeworpen. De verschillende partners hebben afgelopen jaar veel bereikt.

Voorbeelden zijn de creatie van een sociaal-zorgoverleg, het aanpassen van een

looproute waar schennisplegers actief waren en het aanbieden van een

weerbaarheidscursus voor bewoners. Het sociaal-zorgoverleg bestaat standaard

uit de politie, DUWO, VU, gemeente Amstelveen, VITA en de VBU. 
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Soms sluiten er nog andere partijen aan, zoals een huisarts. Het doel van het

overleg is het bespreken van casus van individuele bewoners, die bijvoorbeeld

psychische problemen hebben, zodat er tot een goede hulpmethode gekomen

kan worden. De casus worden uiteraard in vertrouwen behandeld en namen

worden nooit bekendgemaakt. Verder is er nog een derde integraal overleg bij

gekomen, namelijk het veiligheidscampagneoverleg. De VU heeft deze

campagne geïnitieerd naar aanleiding van een steekincident op Uilenstede,

waarbij een bewoner lichtgewond raakte. De campagne heeft als doel om het

bewustzijn van bewoners met betrekking tot enkele veiligheidsthema’s te

vergroten. 

                 

Afsluiten torens middels een intercomsysteem 

Het afsluiten van de woontorens middels een intercomsysteem in de oudbouw

torens staat al jaren op de agenda van de gemeente, de VBU en de

hulpdiensten. In 2017 is er echter weinig progressie geboekt. DUWO handelt

moeizaam met betrekking tot dit onderwerp en stelt de invoering al jaren uit.

Intussen (februari 2018) heeft DUWO eindelijk toegezegd om ergens in 2018 de

torens af te gaan sluiten.  

                 

Cameratoezicht 

De gemeente Amstelveen heeft in het verleden camera’s op de campus

opgehangen. In de zomer van 2017 is deze camerapilot geëvalueerd. Er waren

weinig tot geen direct causale effecten waarneembaar, maar het publieke

cameratoezicht is wel van meerwaarde in combinatie met de andere

veiligheidsmaatregelen. De camerapilot van de gemeente Amstelveen is dan

ook tot en met 2021 verlengd.  

Naast het cameratoezicht door de gemeente is DUWO in 2017 een pilot gestart

met cameratoezicht in de liften en ingangen van de oudbouw flats. Een

evaluatie van de camerapilot zou in juli 2017 worden besproken echter is dit

niet gebeurd. Wel is er in 2017 een begin gemaakt aan de precieze invulling van

het cameratoezicht door DUWO. De gang van zaken, bijvoorbeeld het privacy

beleid, is volgens de VBU nog onvoldoende en staat daarom ook op de agenda

voor 2018. 

Tot slot heeft de VBU enkele malen de wijkagent uitgenodigd tijdens de

maandelijkse eenheidsbezoeken. Zie hiervoor paragraaf 6.3. 
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6.4 Verkeersveiligheid

Op het gebied van verkeersveiligheid diende het nodige verbeterd te worden in

2017. Het doel van de VBU om zich hard te maken voor het plaatsen van een

drempel voor het Sportcentrum VU is geslaagd. De gerealiseerde drempel heeft

zeker bijgedragen aan de toegenomen verkeersveiligheid. De VBU is van

mening dat er nog andere gevaarlijke verkeerspunten zijn. Zo is gesproken over

het autovrij maken van het plein. Dit kon helaas niet worden gerealiseerd

vanwege de noodzaak van bevoorrading van het café en de supermarkt en het

vrijlaten van de doorgang voor hulpdiensten. Desondanks zal dit onderwerp

ook de komende tijd nog op de agenda staan.  

6.5 Brandveiligheid

Het doel van de VBU betreffende brandveiligheid was het verbeteren van de

brandveiligheid van de panden en het bewustmaken van bewoners naar

aanleiding van een paar kleine incidenten. In 2017 is brandveiligheid een thema

geweest dat uitgebreid is langsgekomen in de veiligheidscampagne. Een

voorbeeld is een actie van de brandweer, waarbij bewoners zich aan konden

melden voor een gratis brandmelder en voorlichting. Dit doel is dus geslaagd.  

6.6 Parkeren

De afgelopen jaren is het parkeren op Uilenstede een hele opgave geworden

voor bewoners. Ondanks dat er een groot aantal parkeerplekken is op

Uilenstede, worden deze parkeerplekken vooral gebruikt door forenzen en

hotelbezoekers. De VBU vindt dat bewoners voorrang moeten hebben op deze

parkeerplaatsen.Uit een enquête van de VBU bleek dat een groot deel van de

bewoners, maar ook hun visite, moeite ondervond bij het vinden van een

parkeerplek. De voornaamste oplossing was volgens bewoners het invoeren van

parkeervergunningen voor bewoners. De VBU heeft ingesproken bij de

raadscommissie van de gemeente Amstelveen om de gemeente te verzoeken

de regels om het parkeerbeleid te herzien.  

Tot onze vreugde is de raad op 13 december akkoord gegaan met een flexibeler

beleid op de invoering van betaald parkeren met vergunningen. Bij een

parkeerdruk hoger dan 85% kan betaald parkeren met vergunningen worden

ingevoerd. Een parkeervergunning zal ongeveer 40 euro per jaar gaan kosten.

Bezoekers kunnen maximaal 2 uur parkeren. Voor verhuizers zal een speciale

oplossing komen.  
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6.7 Pilot nieuwbouw

In 2017 heeft er in de nieuwbouwflats (500/502; 506 en 510) een pilot

plaatsgevonden om te onderzoeken hoe de warmte zich opbouwt in de

panden en welke warmtewerende maatregelen mogelijk effectief zouden zijn.

Bewoners ervaren namelijk extreme overlast door hoge binnentemperaturen.  

DUWO heeft zelf metingen verricht in vier woningen per flat, waarbij de

effecten van zonwerende folie en zonwerende gordijnen getest werden. Uit

deze pilot kwam een rapport van niet denderende kwaliteit. Uit dit rapport zijn

geen conclusies omtrent de effectiviteit van verschillende zonwerende

materialen te trekken omdat er verscheidene methodologische meetfouten zijn

gemaakt. De ruwe data bleek DUWO niet meer te hebben.  

Het advies van DUWO is om de ramen en gordijnen dicht te doen overdag en

zodra de zon onder is deze weer te openen. De VBU denkt dat dit niet in

voldoende mate werkt om een leefbare binnentemperatuur te realiseren en

zoekt door naar oplossingen. Bewoners die op eigen initiatief naar de

huurcommissie willen stappen, zullen door de VBU ondersteund worden.  

6.8 Voorrangsregeling DUWO/VU

In de zomer van 2016 konden bewoners vanwege de voorrangsregeling

nauwelijks hospitanten vinden. De VBU vindt het belangrijk dat eenheden zelf

een nieuwe huurder kunnen kiezen en dat deze niet geplaatst wordt door

DUWO omdat er geen hospitanten op een hospitatie komen. In 2017 hebben er

gesprekken plaatsgevonden tussen de VU, DUWO en de VBU om een oplossing

te vinden voor dit probleem. Het bleek echter om een tijdelijke tendens te

gaan. Het probleem deed zich hoogstwaarschijnlijk voor vanwege de

afschaffing van de studiefinanciering.  



7  e x t e r n e  p a r t i j e n
Het afgelopen jaar heeft de VBU wederom nauw samengewerkt met

verschillende partijen, zoals de andere huurdersorganisaties, de wijkagent en

de gemeente Amstelveen. De samenwerking met de andere

huurdersorganisaties werd verder versterkt door het tekenen van de

samenwerkingsovereenkomst tussen BRES, WijWonen, de VBU en DUWO. In dit

hoofdstuk zal er uitgebreid in worden gegaan op de verschillende

samenwerkingsverbanden. 
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7.1 Interstedelijke samenwerking (SHO en CHO)

Afgelopen jaar zijn verschillende thema’s met de samenwerkende

huurdersorganisaties (SHO) besproken op DUWO-breed niveau. De

samenwerkende huurdersorganisaties zijn: WijWonen, BRES, DuWoners en de

VBU.  

Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst tussen DUWO en de

huurdersorganisaties Wijwonen, BRES en de VBU getekend op 2 augustus 2017.

Samen vormen zij de Coproducerende Huurdersorganisaties (CHO). Deze is

gecreëerd omdat de huurdersorganisaties en DUWO het belangrijk vinden om

afspraken te maken in het kader van huurdersparticipatie en

coproducentschap. Vandaar dat themabijeenkomsten in het leven geroepen

zijn.  

Tijdens deze themabijeenkomsten discussiëren de HO’s en DUWO over

onderwerpen die tijdens een bestuurlijk overleg worden besloten. Zo maken de

HO’s tot op zekere hoogte samen met DUWO het beleid, in plaats van dat de

HO’s achteraf commentaar geven op het door DUWO gemaakte beleid. De

volgende onderwerpen zijn afgelopen jaar besproken: duurzaamheid,

klanttevredenheid en mutatierapport, buitenlandse studenten, social

mediabeleid en platform aanbod woonruimte.  

duurzaamheid

DUWO geeft aan alle zelfstandige eenheden te willen voorzien van een

energielabel. Onzelfstandige woningen worden niet individueel bemeterd

vanwege de hoge kosten. In 2050 wil DUWO gasvrij zijn. In 2018 loopt het

contract met Green Choice af en DUWO wil een nieuwe energieleverancier

vinden die iets met studenten wil bereiken. De huurdersorganisaties hebben

aangegeven dat participatie van huurders hierin een goed idee is.
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klanttevredenheid en mutatierapport

De klanttevredenheid wordt grotendeels bepaald door de mutatieprocedure.

WijWonen heeft een presentatie gegeven namens de SHO, over een enquête

die door de huurdersorganisaties aan de huurders verstrekt is. De grootste

punten die hieruit naar voren kwamen waren: te weinig controle door DUWO,

de kamers voldoen niet aan de verwachtingen en huurders worden bij

klachten doorgestuurd naar de vorige huurders van de kamers terwijl DUWO

verantwoordelijk is voor de reparatiekosten. De huurdersorganisaties zullen

toezien op verbetering. 

buitenlandse studenten

De groei van het aantal internationale studenten de komende jaren is

extreem. De huurdersorganisaties geven aan dat hierdoor een mogelijke

verdringing van de Nederlandse student ontstaat en dat ze daarvoor willen

waken. Verder zijn de tijdelijke contracten voor Accommodate besproken. De

nieuwe wet Doorstroming huurmarkt 2015 geeft aan dat huurders met een

tijdelijk huurcontract hun contract tussentijds kunnen opzeggen. DUWO

heeft een Accommodate-huurovereenkomst opgesteld die in strijd is met

deze wet. Er zijn wat aanpassingen gedaan door DUWO maar zoals te lezen is

in 5.2 hebben de huurdersorganisaties negatief geadviseerd hierover. 

social mediabeleid

De huurdersorganisaties vinden dat Facebook een contactkanaal is waarvan

DUWO meer gebruik zou moeten maken. Ook in telefoon, WhatsApp en een

eventuele DUWO-app zien de huurdersorganisaties een meerwaarde voor

DUWO. Een DUWO-app zou volgens de huurdersorganisaties ook een goede

manier zijn om reparatieverzoeken te melden.  

platform aanbod woonruimte

DUWO wil een nieuw platform gaan lanceren voor het aanbieden van

woonruimte. Dit platform gaat ROOM heten. De huurdersorganisaties hebben

tijdens de bijbehorende themabijeenkomst aangegeven, wat zij belangrijke

aspecten vinden om rekening mee te houden bij het nieuwe platform.  

7.2 gemeente Amstelveen

In 2017 was het contact met de Gemeente Amstelveen wederom intensief. Zo

wordt er samengewerkt op het gebied van veiligheid, afvalverzameling,

groenonderhoud en bewonersinitiatieven. Er is frequent overleg met

verschillende personen van de gemeente. De VBU voelt zich betrokken. Zoals

benoemd in hoofdstuk 4.6 heeft de VBU ingesproken tijdens een

raadscommissievergadering. Er zijn geen fractievoorzitters uitgenodigd, omdat

hier later in het jaar toch geen behoefte aan bleek te zijn. Wel is het in 2018

verstandig om de fractievoorzitters toch uit te nodigen, gezien er in 2018 een

nieuwe raad zal worden geïnstalleerd.  
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7.3 de wijkagent

De VBU heeft structureel goed contact met de wijkagent. Buiten de integrale

overleggen om communiceert de VBU regelmatig met hem over allerlei

veiligheidsontwikkelingen op de campus. In 2017 heeft de VBU de wijkagent

uitgenodigd om haar tijdens de maandelijkse eenheidsbezoeken te versterken.

Er werd informatie verstrekt over allerlei onderwerpen en de bewoners waren

daar zeer tevreden over. Wat vooral bleek is dat veel bewoners niet goed wisten

hoe zij op een veilige manier hun huisfeesten konden organiseren. De VBU is

dan ook uitermate tevreden over deze vorm van samenwerking.  

7.4 internationale studenten

Ontwikkeling 

In de komende acht jaar zal er een toename van 40 procent zijn in het aantal

internationale studenten volgens de Landelijke Studentenhuisvesting Apollo

2017. Deze stijging bestaat doordat meerdere onderwijsinstellingen actief

buitenlandse studenten binnenhalen en uiteindelijk 30 procent van hun

studentenpopulatie uit internationals wil laten bestaan. De VU biedt via DUWO

gegarandeerde huisvesting aan voor buitenlandse studenten. Dit zorgt ervoor

dat er steeds meer huisvesting voor deze internationale studenten nodig is. De

VBU heeft aangegeven dat de internationalisering niet ten koste mag gaan van

het woningaanbod voor de Nederlandse student.  

Accommodate enquête  

Ieder jaar wordt een enquête opgesteld voor de internationale huurders, samen

met de andere huurdersorganisaties (WijWonen, BRES en DuWoners). Deze

enquête gaat over de manier waarop internationale studenten het huren bij

DUWO hebben ervaren. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om

de internationale bewoners als huurdersorganisatie te vertegenwoordigen

jegens DUWO.  

In 2017 werd deze enquête door 228 internationale bewoners ingevuld op

Uilenstede. Uit deze enquête kwam naar voren dat de bewoners verschillende

vormen van informatievoorziening ver onder de maat vinden. Zo bleek dat er

onvoldoende foto’s van de kamers waren, er onvoldoende informatie was over

de inventaris van de kamer en dat er te weinig informatie was over de locatie

van de kamer.. De helft van de internationale huurders had als klacht dat de

kamers bij aankomst verschrikkelijk vies waren. Dit probleem is in 2016 ook al

aangekaart bij DUWO. De schoonmaak blijft dus ver onder de maat. De VBU

heeft aangedrongen op extra controles en DUWO gaat in zee met een nieuw

schoonmaakbedrijf. Tevens worden de problemen na het aankaarten volgens

de huurders in een groot deel van de gevallen niet goed afgehandeld. Het was

goed te zien dat de naamsbekendheid van de VBU bij de internationale

huurders redelijk hoog lag. Dit komt door de eenheidsbezoeken, feestjes en de

Facebookpagina. 



8  f i n a n c i ë n
In dit hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven van de VBU besproken.

Eerst is de balans te zien van 31-12-2017. Vervolgens is de winst- en

verliesrekening  en de liquiditeitsrekening weergegeven en worden de

verschillen verklaard. 
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8.1 Balans per 31-12-2017

In onderstaande balans is aan de debetzijde te zien dat er net zoals afgelopen

jaren €2.000,00 is opgenomen voor inventaris. Daarmee is de totale vaste

activa ook €2.000,00. Er zijn geen vooruitbetaalde bedragen en het totaal van

 €9.617,06 nog te ontvangen bedragen bestaat uit de bijdrage van DUWO voor

het vierde kwartaal van 2017, kosten gedeclareerd in het organisatiebudget van

de Gemeente Amstelveen en bijdragen van bestuursleden van het

beleidsweekend. Daarmee is de totaal vlottende activa €9.617,06. Vervolgens

 was het bedrag in kas op 31-12-2017 €234,65, op de lopende rekening €8.013,25,

de spaarrekening €70.149,32. Er dient rekening mee te worden gehouden dat er

op de spaarrekening ook een bedrag staat van  €10.000,00 ontvangen van de

Gemeente Amstelveen t.b.v. de actie Mensen Maken Amstelveen (wat in 2018

zal worden uitgevoerd). Daarmee is het totaal van liquide middelen €78.397,22.

Het totaal aan de debetzijde van de balans is daarmee €90.014,28. 

Aan de creditzijde is een eigen vermogen te zien van €88.271,95. Dit bestaat uit

het totaal van €90.014,28 min de nog te ontvangen facturen van  €1.742,33. Dit

bedrag bestaat uit facturen van MailChimp, Woonbond, Rode Kruis voor

Uilenfest, vergoeding RvCleden, vergoeding voor de band in het BIG, kaarten

voor kerstzegels en tot slot een maand achterstallige commissievergoeding. 
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8.2 Winst- en verliesrekening 2017

In onderstaand overzicht staan alle uitgaven en inkomsten die in het jaar 2017

gedaan zijn weergegeven, verdeeld over de verschillende posten. Verklaring

opvallende posten ten opzichte van de begroting: 

Baten 

● Rente baten zijn lager uitgevallen door lager rentepercentage op de       

   spaarrekening. 

● Organisatiebudget van de gemeente Amstelveen lijkt lager, doordat er nog   

   een declaratie is ontvangen in 2018. 

● Leefbaarheidsbudget is meer gedeclareerd, omdat dit mogelijk was door de 

   opgebouwde reserves in dit budget van de afgelopen jaren. 

● Activiteitenbudget wordt niet op de begroting gezet, doordat dit geen  

   budget is waar de VBU zelf aanspraak op kan maken. Dit kan worden gedaan  

   door bewoners, maar omdat de kosten vervolgens via de VBU lopen staan ze  

   wel op de rekening. 

Kosten 

● Huur van het kantoor viel lager uit, doordat er ongeveer 500 euro aan  

   servicekosten betreffende 2016 is ontvangen in 2017.  

● Vergoedingen voor bestuur en commissie vielen lager uit door  

   onderbezetting. 

● Acties & activiteiten vielen hoger uit, doordat er een extra politiek debat is  

   georganiseerd door het bestuur.  

● Externe ondersteuning viel lager uit, vanwege dat er minder gebruik is  

   gemaakt van de jurist dan vooraf ingeschat.   

● Rekening- en verzekeringkosten waren hoger dan begroot, maar gelijk aan  

   2016. De begroting was daar niet voldoende op afgestemd. 

● Samenwerkende Huurderorganisaties viel een stuk lager uit dan begroot,  

   ook hier is geen jurist ingezet.  

● Overig onvoorzien betreft de overschrijding in communicatiekosten, doordat  

   er meer ingezet is op PR (bijvoorbeeld tijdens de introductieweek). 
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8.3 Liquiditeitsrekening 2017

Het verschil tussen de liquiditeitsrekening en de winst- en verliesrekening is dat

er in de liquiditeitsrekening alleen gekeken wordt naar de geldstromen die

daadwerkelijk betrekking hebben op  het jaar 2017. Posten over 2016 ontvangen

in 2017 vallen hier dus weg. Posten over 2017 ontvangen in 2018 komen er hier

bij. Verklaring significante verschillen ten opzichte van de winst- en

verliesrekening: 

Baten 

● Bijdrage DUWO wijkt af, doordat DUWO achteraf per kwartaal geld  

   overmaakt. 

● Rente baten wijken ook af, hier wordt ook achteraf per kwartaal de rente         

   ontvangen. 

● Organisatiebudget sluit hier meer aan, doordat er nog een declaratie is  

   ontvangen in 2018. 

● Mensen Maken Amstelveen staat hier niet op, want het geld gaat pas  

   uitgegeven worden in 2018. 

Kosten 

● Huur kantoor wijkt af doordat er in 2017 nog servicekosten zijn ontvangen   

   over 2014-2015. 

● Bestuursweekend wijkt af doordat er in 2018 de resterende bedragen zijn    

   betaald door de bestuursleden. 

● SHO wijkt af doordat er nog een factuur over 2016 is ontvangen van de jurist  

   en er nog een factuur over 2017 is betaald in 2018. 

● BIG wijkt af doordat er nog declaratie over 2016 is ontvangen. 
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