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Voorwoord

Beste lezer,  
  
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) over het jaar 2016. 
Afgelopen jaar stond in het teken van de oplevering van de compleet vernieuwde campus. Na de 
vele woonjaren in verbouwingen naar een compleet vernieuwd centrum, kunnen wij concluderen 
dat het de moeite waard is geweest. Het is een campus geworden waar wij, als bewoners, trots op 
mogen zijn. De VBU heeft in de laatste fase van de herstructurering veelvuldig aandacht besteed 
aan de overlast van de prut en het vuil dat is achtergebleven.  
  
Het jaar 2016 is voor de VBU een jaar van uiterste geweest. Naast een nieuw kantoor, heeft ook 
een compleet nieuwe commissie haar intrede gedaan. Via deze weg willen wij onze oude 
commissieleden ook nogmaals bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Jullie hebben de VBU 
op de kaart gezet en met jullie activiteiten vele studenten leuke avonden bezorgd.   
  
Dit jaarverslag kijkt terug op afgelopen jaar. Verder bevat het een verantwoording van de financiën 
van 2016. Een winst- en verliesrekening, een liquiditeitsrekening en een balans zijn in dit verslag 
opgenomen.  
  
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om het jaarverslag met ons te bespreken 
tijdens onze algemene ledenvergadering.  
  
Namens het bestuur van de Vereniging Bewoners Uilenstede,  
  
Robert Kostwinder  
Voorzitter  
  
Didier Rwema  Anouk Bosgoed Suzanne Piet  Marit Galle  
Vicevoorzitter  Penningmeester Secretaris  Algemeen bestuurslid  
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Inleiding
Zoals in het voorwoord al beschreven, is het jaar 2016 een jaar van uiterste geweest. Enerzijds is 
de; 

- Vernieuwde campus feestelijk geopend.  
- Zijn er veel nieuwe studenten komen wonen 

- Wordt er hard gewerkt om de campus zo gezellig mogelijk te maken. 

Anderzijds hebben we stevig ingezet op het verbeteren van de veiligheid. Zo heeft de Gemeente 
Amstelveen op ons advies camera’s in de openbare ruimte laten plaatsen om de overlast van 
schenninsplegers tegen te gaan. Tevens is samen met de Politie Amsterdam-Amstellanden een 
onderzoek gestart naar de veiligheidsbeleving op de campus waaruit naar voren kwam dat 
voornamelijk vrouwen zich soms onveilig voelen. Naar aanleiding van deze uitkomsten zijn ook in 
de torens camera’s geplaatst. In 2017 wordt bekeken of deze camera’s de veiligheid en de 
veiligheidsbeleving hebben verbeterd. 

Naast de hierboven genoemde omstandigheden, heeft de VBU zich weer hard ingezet voor de 
bewoners van deze campus. Naast de inzet op veiligheid komen de overige werkzaamheden aan 
bod in dit jaarverslag. 

In hoofdstuk 1 wordt dieper ingegaan op de bewoners en de ontwikkelingen die in 2016 hebben 
plaatsgevonden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 Uilenstede toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
organisatie van de VBU en de veranderingen die hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 wordt 
stichting DUWO beschreven. Hoofdstuk 5 staat in het teken van de overige partijen met wie de 
VBU samenwerkt om vervolgens in hoofdstuk 6 af te sluiten met de financiële verantwoording. 
Hierbij wordt de balans, de liquiditeitsrekening en de winst- en verliesrekening gepresenteerd. 

�5



1 Bewoners
In dit eerste inhoudelijke hoofdstuk komen de 
bewoners aan bod. Wij zetten uiteen wat er 
bereikt is op het gebied van communicatie, 
fietsenstallingen, huismeesterkosten en 
voorrangsreglingen. 

1.1 Communicatie  
Om de bewoners van dienst te kunnen 
zijn is de communicatie met bewoners van 
belang. Daar waar de online communicatie 
voornamelijk in het Nederlands gaat, heeft de 
VBU in 2016 besloten ook in het Engels te 
communiceren. Hierdoor wordt de 
internationale groep studenten meer 
betrokken worden bij de Campus en de VBU. 

De VBU heeft in 2016 de Facebook actief 
gebruikt. Het doel voor 2016 was om een 
grotere doelgroep te kunnen bereiken, wat 
werd vertaald in een target van 1000 likes. 
Deze target hebben we helaas niet behaald, 
de likes van de VBU Facebookpagina zijn 
wel gestegen van 600 naar 900 likes.  

Hierop aanvullend zijn we een nieuwsbrief 
gestart. De VBU ontvangt van DUWO elke 
maand een lijst met alle huurders en nieuwe 
huurders. Hiermee is het voor de VBU 
mogelijk om alle bewoners maandelijks een 
nieuwsbrief te sturen waarin zij updates 
kunnen lezen. Tot slot ontvangen alle nieuwe 
bewoners vanaf mei 2016 een e-mail om hen 
te verwelkomen en te informeren over de VBU. 

De website van de VBU is in de loop van 2016 
opnieuw vernieuwd. Zo is ervoor gezorgd dat 
er nieuwe kopjes zijn gemaakt, waardoor de 
website meer gebruiksvriendelijk is. Verder 
hebben wij de website in 
2016 ook beschikbaar gemaakt in het Engels. 
Tevens worden op de website alle foto's van 
de activiteiten van de commissie geplaatst.  

Naast de website en de nieuwsbrief, is ook 
onze telefonische communicatie naar 
bewoners verbeterd. Zo zijn wij nu ook 
bereikbaar via WhatsApp (06-83147714).  

Tot slot zijn er in 2016 eenheidsbezoeken 
gehouden. Tijdens deze eenheidsbezoeken 
hebben wij onszelf voorgesteld en uitgelegd 
wat de VBU precies doet. We hebben 
bewoners gevraagd of er klachten waren. 
Vooral in de internationale torens bleken er 
veel mankementen te zijn in de gedeelde 
ruimtes en badkamers. Zo bleek er 
onduidelijkheid over de inventaris, ontbraken 
er deursloten en lampen en was de 
schoonmaak onvoldoende. Hiernaast bleek 
ook hier de service van DUWO Onderhoud 
onder de maat. Bewoners konden niet naar 
behoren communiceren met DUWO 
Onderhoud. Door de haperende 
communicatie bleven klachten onopgelost. 
Deze bevindingen en klachten zijn gedeeld 
met DUWO. In 2017 zetten wij ons in om 
dergelijke signalen te voorkomen. 
  
1.2 Internationale studenten
Naast alle Nederlandse studenten wonen er 
op de campus ook internationale studenten. 
Afgezien van de zojuist genoemde Engelse 
website, zijn wij ook gestart met het posten 
van berichten op Facebook in het Engels om 
zo het bereik richting deze groep bewoners te 
vergroten.  

Zoals aangekondigd hebben wij in 2016 twee 
maal eenheidsbezoeken gedaan bij de 
internationale studenten. 

Tot slot is de jaarlijkse Accommodate-enquête 
uitgevoerd. Deze enquête wordt door iedere 
vestiging (Leiden, Delft, Amsterdam en 
Amstelveen) uitgevoerd onder de buitenlandse 
studenten. Opnieuw kwam uit de enquête dat 
de schoonmaak bij oplevering van de kamers 
onder de maat is. Verder hadden studenten 
problemen ervaren bij het tekenen van hun 
contract. Onze aanbevelingen zijn besproken 
op bestuurlijk en lokaal niveau. Uit de enquête 
van 2017 zal blijken of er vorderingen zijn 
gemaakt. 
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1.3 Themaonderwerpen  
In deze subparagraaf behandelen we de 
thema’s die in 2016 nadrukkelijk hebben 
gespeeld. 

Thema A: Fietsenstallingen, 
fietswrakkenacties en scooterplaatsen 
Tegengesteld aan de afspraken in het 
beleidsplan 2016 moeten we opmerken dat het 
aantal fietsen het aantal beschikbare plekken 
overschrijdt. Dit probleem speelt met name bij 
toren 1 en 3. Door het te krappe aantal 
plaatsen staan fietsen, scooters en snorfietsen 
door elkaar heen waardoor vluchtroutes 
geblokkeerd zijn 

Hiernaast bleek naar aanleiding van de 
fietswrakkenactie van DUWO, dat er veel 
fietswrakken staan in de stallingen. Bij toren 1 
heeft DUWO maar liefst 80 fietsen 
weggehaald. De fietswrakkenacties die DUWO 
houdt, kunnen wel degelijk ruimte opleveren. 
De VBU heeft bewoners op de hoogte gesteld 
via Facebook. 

Op Uilenstede blokkeren scooters en motoren 
vaak de looproute. Bovendien geven diverse 
bewoners aan het fijn te vinden als zij hun 
scooter ergens veilig kunnen neerzetten, in 
een stalling dan wel aan een scooterhaak. 
DUWO mag zelf geen scooterstallingen 
plaatsen, maar scooterhaken wel. De 
gemeente geeft aan onvoldoende klachten te 
ontvangen over het ontbreken van 
scooterstallingen. De VBU zal in 2017 dit 
probleem opnieuw aankaarten bij de 
Gemeente Amstelveen. 
  

Thema B: Huismeesterkosten 
In januari heeft het pleidooi plaatsgevonden in 
de rechtszaak ‘Servicecomponent 
Huismeesterkosten’. Deze rechtszaak was in 
2015 gestart en ging om het principe of wij wel 
of geen instemmingsrecht hadden moeten 
hebben bij een beleidswijziging van DUWO. 
Tot onze spijt heeft DUWO de rechtszaak 
‘Servicecomponent Huismeesterkosten’ 
gewonnen. De rechter was van mening dat de 
huismeesterkosten die DUWO heeft ingevoerd 

geen nieuw beleid is maar een 
beleidswijziging.  
Dit zorgt ervoor dat wij er 
geen instemmingsrecht op hebben. DUWO 
betaalde de kosten van de rechtszaak en 
de HO’s verdeelden de advocaatkosten 
onderling. 

Thema C: Vluchtelingen opvang Laan van 
Kronenburg 
In 2016 zijn er een aantal maanden 
vluchtelingen opgevangen in een leegstaand 
kantoorpand aan de Laan van Kronenburg. 
Vanaf januari is de VBU betrokken geweest 
bij de klankbordgroep. Dit is een adviesgroep 
geweest van bewoners en 
belangenorganisaties om de situatie te 
monitoren en de gemeente te adviseren waar 
nodig. 

Echter, de noodopvang is maar een paar 
maanden opengesteld voor vluchtelingen. Het 
bleek dat de vluchtelingen sneller geplaatst 
konden worden in een asielzoekerscentrum, 
waardoor de noodopvang niet meer nodig 
was. 

Ondanks dat de vluchtelingenopvang al 
snel niet meer nodig was, was het een 
succesvol project waarbij meerdere partijen 
samen hebben gewerkt. De aanpak van de 
gemeente Amstelveen wordt gebruikt als 
voorbeeld voor in de rest van het land. 

Voordat de vluchtelingen kwamen heeft de 
VBU zelf als inzamelingspunt gediend 
waar veel bewoners kleding hebben 
gedoneerd. Deze kleding is naar het Rode 
Kruis gegaan. Wij zijn trots op dit gebaar van 
de bewoners.  

Thema D: Schoonmaakrestitutie
Sinds jaar en dag kent Uilenstede 
schoonmaakrestitutie voor de niet-zelfstandige 
eenheden. In de servicekosten zit een 
voorschot schoonmaakrestitutie, welke de 
bewoners per kwartaal weer terugkrijgen op de 
eenheidsrekening. Het is de bedoeling dat 
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bewoners van dit geld de eenheden 
schoonhouden. In maart 2016 heeft de VBU 
het bericht ontvangen dat DUWO de 
schoonmaakrestitutie wenst af te schaffen. 
DUWO geeft aan dat zij regelmatig klachten 
van bewoners ontvangen. Daarnaast geven zij 
aan dat het overmaken van de 
schoonmaakrestitutie de nodige manuren kost, 
omdat het een handmatig proces is. 

De VBU heeft een ongevraagd negatief advies 
uitgebracht op deze beleidswijziging. DUWO 
heeft niet op tijd op ons advies gereageerd en 
ze heeft de afschaffing van de 
schoonmaakrestitutie vooralsnog uitgesteld. 

Thema E: Voorrangsregeling
Op Uilenstede geldt de voorrangsregeling voor 
eerstejaars VU studenten van één juni tot één 
december. In deze periode mogen alleen deze 
groep studenten hospiteren op de campus. 

In de zomer van 2016 stroomde de klachten 
over de voorrangsregeling binnen. Veel 
eenheden hebben moeite met het vinden van 
hospitanten, laat staan met het vinden van een 
geschikte huisgenoot 

De VBU hecht waarde aan de sociale cohesie 
op een eenheid. In het verleden heeft de VBU 
zich dan ook hard gemaakt voor het 
introduceren van hospitaties en het 
instemmingsrecht. Doordat dit nu in het geding 
te staat, is de VBU van mening dat hier iets 
aan gedaan moet worden. 

Aan het eind van de zomer is de VBU 
samengekomen met een aantal bewoners van 
de campus. Tijdens dit gesprek hebben 
bewoners hun ongenoegen geuit. Met deze 
signalen zijn wij in gesprek gegaan met 
DUWO. Door de uiteenlopende standpunten 
hebben we nog geen gemene deler gevonden. 
In 2017 blijven wij ons voor dit onderwerp 
inzetten.  
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2 Uilenstede
Campus Uilenstede is er in een paar jaar tijd 
compleet anders uit gaan zien. In 2016 zijn de 
werkzaamheden afgerond. In dit hoofdstuk 
blikken wij terug en besteden wij aandacht aan 
het onderhoud en de veiligheid op Uilenstede. 

2.1 Nieuwe campus Uilenstede
In 2016 is de herstructurering van de 
buitenruimte afgerond. Vanuit de 
Accommodate-enquête en de 
eenheidsbezoeken hebben wij vernomen dat 
de bewoners zeer tevreden zijn met de huidige 
campus. Op 12 mei 2016 is de campus 
officieel geopend door de burgemeester. In 
samenwerking met de gemeente en een 
evenementen-bureau heeft de VBU een 
succesvol voetbaltoernooi kunnen organiseren 
op het nieuwe voetbalveld. 

Het sportcentrum is in 2016 uitgebreid. Er is 
een niet fitnessdeel gekomen en een extra 
gymzaal. Er zijn eenheidsbezoeken gedaan bij 
deze bewoners om na te gaan hoeveel 
overlast ze hadden ervaren. Dit viel gelukkig 
mee. 

Ondanks dat de buitenruimte afgerond is 
blijven wij kritisch kijken naar wat er beter kan 
op Uilenstede. Zo zijn wij in 2016 gestart met 
het pleiten bij de gemeente voor een drempel 
bij de asfaltweg voor het sportcentrum. Dit is 
nog niet gerealiseerd in 2016. Ook hebben wij 
in 2016 de verkeerssituatie proberen te 
verduidelijken door aan te dringen bij de 
gemeente op extra verkeersborden. Er zijn nu 
extra borden geplaatst die aangeven dat het 
een zone is waar je niet langs de weg mag 
parkeren. Verder hadden wij als doel om van 
Uilenstede een woonerf te maken. Dit doel 
hebben wij gerealiseerd. 

Om de eenheidsnummers duidelijker te krijgen 
zijn er op de torens in grote zwarte cijfers 
aangebracht. 

2.2 Onderhoud
In 2016 is er groot onderhoud gepleegd in 
toren 1. De vloeren op de gangen zijn 
vernieuwd, de voegen van de buitenmuren 

zijn vernieuwd, de balkonvloeren zijn 
vernieuwd en er is opnieuw geverfd in de 
openbare ruimtes. Zoals vermeld in ons 
beleidsplan van 2016 hebben wij dit actief 
proberen te monitoren. 

We hebben eenheidsbezoeken gedaan en 
bewoners naar hun ervaringen gevraagd. Wij 
hebben de ontvangen klachten 
meegenomen naar DUWO. 

Verder is in 2016 de laagbouw opnieuw 
geschilderd en zijn er meer kamers 
gerealiseerd in de short-stayflat gelegen 
dicht bij de metro. 

2.3 Veiligheid
De veiligheid op Uilenstede is in 2016 een 
belangrijk punt geweest en zijn er stappen 
gemaakt. In januari hebben wij in 
samenwerking met de wijkagent een enquête 
uitgevoerd onder bewoners. Hieruit bleek dat 
extra veiligheidsmaatregelen gewenst zijn. De 
VBU pleit al een jaar lang voor afsluiting torens 
middels een intercomsysteem. Na veel 
gesprekken met DUWO, de wijkagent en de 
gemeente zijn wij in december tot een 
compromis gekomen om te starten met een 
een pilot voor cameratoezicht in twee torens te 
starten. In toren C en 3 zijn camera’s geplaatst 
in de entree en in de liften. Na drie maanden 
wordt een evaluatie gepland. De pilot loopt 
voor minimaal 6 maanden. 

In maart 2016 zijn er door de gemeente zes 
camera’s permanent geplaatst in de openbare 
ruimte, waaronder de metrohalte en de 
ingangen van de campus.  

De VBU is in 2016 betrokken geweest bij het 
organiseren van een brandveiligheidsavond. 
Op 16 december heeft dit in samenwerking 
met DUWO, de brandweer, de wijkagent en de 
gemeente plaatsgevonden. Het doel was om 
studenten aan de hand van een (bijna) 
levensechte ervaring toewijzen op de 
onderschatte gevaren van brand. De avond 
was een succes en onze ambitie is om deze in 
2017 opnieuw te organiseren.  
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3 Vereniging Bewoners Uilenstede
In dit hoofdstuk wordt het beleid van de VBU 
besproken. Hierbij worden de wensen en 
behaalde doelstellingen rond zaken als 
algemene ledenvergaderingen, administratie 
en huisvesting behandeld. 
 
3.1 Algemene ledenvergadering
In 2016 zijn er twee algemene 
ledenvergaderingen (ALV) geweest. De ALV 
vond begin april plaats in het kader van het 
jaarverslag van 2015. Tijdens de ALV vond de 
goedkeuring van Anouk Bosgoed als 
algemeen bestuurslid, de goedkeuring van het 
bekostigen van een duurzame investering in 
de vorm van de omheining van het voetbalveld 
en het goedkeuren van de wijzigingen van het 
huishoudelijk reglement plaats. Dit is allen 
goedgekeurd. Er werd tijdens deze ALV ook de 
uitslag van de rechtszaak 
Servicekostencomponent Huismeester 
gepresenteerd. DUWO werd hierbij in het 
gelijk gesteld en de HO’s verloren de 
rechtszaak. 

De wijzigingen in het huishoudelijk reglement 
zijn:  
• Het spreekuur is verplaatst van maandag  

t/m vrijdag naar maandag t/m donderdag.  
• Il Caffè in plaats van café Uilenstede. Voor 

de afscheidsetentjes stellen wij ons het 
maximum aan twee drankjes en een 
hoofdgerecht per persoon.   

• We stellen een maximum van 400 euro 
aan het bestuursuitje in plaats van 500 
euro.   

• We schrappen de tien euro die we 
beschikbaar stelden om te eten wanneer je 
dit door een vergadering niet thuis kon 
doen. Dit kwam in de praktijk niet vaak 
voor.  

• We stellen vast dat een bestuurslid die 
minimaal zes maanden bij de VBU 
werkzaam is geweest recht heeft op een 
afscheidscadeau van 25 euro.  

• De RvC ontvangt 25 euro per maand in 
plaats van 100 euro per bijgewoonde 
vergadering. Dit omdat de RvC meer taken 
uitvoert dan alleen onze vergaderingen 

bijwonen. Dit komt op jaarbasis op 
hetzelfde bedrag uit.  

De laatste ALV van het jaar vond in november 
plaats in het kader van de presentatie van het 
beleidsplan voor 2017. Het bestuur heeft van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt voor 
presentatie en goedkeuring van de begroting 
van 2017, de goedkeuring van lid, Anouk 
Bosgoed als penningmeester, Marit Galle als 
algemeen bestuurslid (lokaal) en de 
zittingstermijn verlenging van Robert 
Kostwinder en Suzanne Piet. Alle punten zijn 
goedgekeurd. Tijdens deze ALV hebben wij de 
leden geïnformeerd over de onderwerpen 
schoonmaakrestitutie en voorrangsregeling 
aan bod.  

3.2 Bestuurshandboek
In 2010 is er een VBU-bestuurs-handboek 
opgesteld om het kennisverlies bij een 
bestuurswisseling te beperken. Dit digitaal 
archief wordt zoveel mogelijk bijgewerkt door 
zittende en vertrekkende bestuursleden. Het 
bestuurs-handboek wordt bijgewerkt om het 
inwerken van bestuursleden te bevorderen.  

3.3 Archief
In 2016 heeft het bestuur de digitalisering van 
het archief flink voortgezet. De VBU heeft de 
opslagruimte ontdaan van oude documenten 
om ruimte te maken voor eventuele spullen 
van Uilenfest op Uilenstede. Dit heeft ons een 
beter overzicht gegeven van het archief, en 
biedt een mogelijkheid om lagere 
opslagkosten te realiseren.  
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3.4 Het bestuur  
In 2016 hebben er veel bestuurswisselingen 
plaatsgevonden. Er werd in het voorjaar 
afscheid genomen van twee bestuursleden 
(Brian Maduro en Philip de Graaf) waardoor er 
twee nieuwe bestuursleden gevonden 
moesten worden (Anouk Bosgoed en Isabella 
Hoogslag). In juli moesten wij afscheid nemen 
van Isabella Hoogslag en nam Anouk haar 
functie van aspirant penningmeester over. In 
september hebben wij afscheid moeten nemen 
van Didier Rwema (SHO) en zijn wij 
doorgegaan met Marit Galle (lokaal) en 
Marleen Wentink (SHO). Voorafgaand aan de 
ALV heeft Marleen besloten te stoppen. 
Tijdens de tweede ALV werd Marit 
goedgekeurd. Didier Rwema neemt per januari 
2017 na zijn Erasmus in het buitenland zijn 
bestuursfunctie weer op. Ook werd er in 2016 
een vice-voorzitter aangesteld binnen het 
bestuur om besluiten te kunnen nemen in 
geval van afwezigheid van de voorzitter.  

In 2016 heeft het bestuur, net als elk jaar, 
evaluatiegesprekken gehouden. Het 
evaluatiemoment heeft als doel het 
functioneren van het bestuur te bespreken, 
maar ook om frustraties te uiten. Dit jaar 
hebben wij op sommige momenten ook advies 
van de Raad van Commissarissen moeten 
vragen. Al met al zijn deze evaluatiemomenten 
dit jaar als positief ervaren en als bevorderend 
voor de sociale verhoudingen.  

Het bestuur heeft in 2016 de spreekuren op de 
donderdagen gedraaid. Dit met als doel om 
een laagdrempelig aanspreekpunt voor de 
bewoners te maken. Bewoners worden zo in 
de gelegenheid gesteld om, naast het lenen 
van gereedschappen, met uiteenlopende 
vragen, opmerkingen of klachten terecht te 
kunnen. Dit gebeurt tot nu toe vooral per e-
mail of Facebook, maar de mogelijkheid tot 
persoonlijk contact achten wij als bestuur 
belangrijk.  

3.5 VBU commissie 
Net als in voorgaande jaren heeft de 
commissie van de VBU weer diverse feesten 
georganiseerd. In de loop van het jaar is het 
besluit genomen om naast feesten ook acties 

en activiteiten te houden. Hoewel deze 
plaatsvinden in 2017, zijn de voorbereidingen 
al van start gegaan. Zo ligt de planning voor 
heel 2017 al klaar sinds eind 2016. De 
commissieleden komen net als het bestuur 
elke week samen om te vergaderen en 
actiepunten op te stellen. De commissieleden 
houden zich niet alleen bezig met de 
maandelijkse evenementen of activiteiten 
maar ook met het organiseren van het 
jaarlijkse festival Uilenfest.   

De promotie van de evenementen, activiteiten 
en acties wordt voornamelijk gedaan via 
Facebook. Dit blijkt een effectieve manier om 
bewoners te bereiken en de methodiek die 
gebruikt wordt blijkt aan te slaan bij de 
doelgroep. De feesten die in Il Caffè zijn 
gegeven, zijn in 2016 druk bezocht. Dit heeft 
ook tot nadelen geleid, waardoor er nu 
standaard een ID-kaart en studentenpas 
gevraagd wordt bij de ingang. Naast 
Facebook, wordt er ook promotie gedaan via 
de website en in de maandelijkse nieuwsbrief.  
 
Naast de verantwoordelijkheid voor het 
organiseren van evenementen, activiteiten en 
acties gericht op de sociale cohesie en 
leefbaarheid op de campus, draaien de 
commissieleden elke week 3 spreekuren. Dit 
doen zij op de maandag, dinsdag en 
woensdag. 
  
Naast de gebruikelijke spreekuren, heeft de 
commissie 5 feesten gegeven. Feesten met 
elke keer weer een ander thema. Van het oer-
Hollandse carnaval tot het Amerikaanse 
Halloween. Daarbij moeten wij onze 
complimenten geven voor de organisatie. Wij 
hebben een duidelijke groei in het 
bezoekersaantal kunnen zien en waren er veel 
tevreden en blije gezichten.    
  
Tot slot heeft de commissie het jaarlijkse 
Uilenfest georganiseerd. Een festival op het 
centrale grasveld voor het sportcentrum. Dit 
jaar was het thema “destination unknown”. 
Helaas lieten de weergoden ons in de steek, 
maar ondanks dat was het een mooi 
evenement.   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3.6 Kantoor VBU 
In 2016 hebben wij de laatste aanpassingen 
aan ons nieuwe kantoor verricht. Dit betreft het 
aanbrengen van zonweringen, raamstickers 
met het logo van de VBU om de 
herkenbaarheid van buitenaf te verbeteren, 
een kapstok en een deurbel. 

3.7 Raad van Commissarissen
Ook in 2016 heeft de VBU nauw contact 
onderhouden met de RvC en haar te 
betrekken bij belangrijke verenigingszaken. De 
RvC voorzag het bestuur regelmatig van 
advies en keek toe op besluiten die gemaakt 
weden door het bestuur. De RvC was onder 
andere aanwezig tijdens de algemene 
ledenvergaderingen, schoof een aantal keren 
per jaar aan op de bestuursvergadering om 
belangrijke zaken te bespreken en voerde 
kennismakingsgesprekken met nieuwe 
bestuursleden.   
 
De RvC werd in 2016 worden betrokken bij 
belangrijke zaken, zoals het wijzigen van het 
huishoudelijk reglement, gesprekken omtrent 
koepelvorming, functionering van 
bestuursleden en de schoonmaakrestitutie.  
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4 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 dit hoofdstuk wordt de koers 
van DUWO in 2016 besproken, de 
communicatie vanuit DUWO, DUWO 
Onderhoud en de verschillende overleggen die 
de VBU met DUWO heeft gehad.   

4.1 DUWO in 2016 
DUWO focust zich in 2016 op het op orde 
brengen van de interne organisatie. De 
directeur dhr. Jan Benschop is afgetreden en 
vervangen door dhr. Antoine Fraaij. De VBU 
heeft de gelegenheid gehad om informeel 
kennis te kunnen maken Antoine Fraaij. Verder 
stond 2016 in het teken van digitaliseren voor 
DUWO. 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 
geregeld. Er werd intern flink gereorganiseerd 
waardoor het ziekteverzuim gestegen is. De 
VBU staat positief tegenover de ontwikkeling 
van een digitaal portaal, en heeft in 2016 erop 
gelet dat de kwaliteit van de dienstverlening 
hierdoor niet verslechtert en heeft veel 
evaluaties van het Klant Contact Centrum 
(KCC) besproken met DUWO. Daarom ziet de 
VBU het als een positieve ontwikkeling dat 
DUWO onlangs de ICT-afdeling heeft 
uitgebreid.  

4.2 Communicatie 
Gedurende het jaar heeft de VBU 
aangedrongen bij DUWO voor een 
professionalisering van de e-mails. Die waren 
te vaak onprofessioneel en de vertalingen voor 
internationale studenten beneden maats. 
DUWO heeft contact opgenomen met de 
communicatie en vertaal diensten om dit 
probleem aan te kaarten en te verbeteren. Wij 
hebben hier afspraken over gemaakt met de 
chef communicatie van DUWO. 
   
4.3 DUWO Onderhoud 
In geval van moeizaam contact tussen 
bewoners en DUWO onderhoud heeft de VBU 

dit aangekaart tijdens VD overleggen en dit zo 
spoedig mogelijk af te handelen. 
Tijdens eenheidsbezoeken heeft de VBU 
gemerkt dat vooral internationale studenten 
niet goed opgeleverde kamers krijgen en de 
onderhoudsdiensten en schoonmaakdiensten 
benedenmaats zijn. Dit hebben wij op 
bestuurlijk niveau aangekaart met als resultaat 
onderaannemers geëvalueerd zijn. Er zijn 
nieuwe schoonmaakbedrijven gekomen. Het 
monitoren van de nieuwe bedrijven is 
vastgesteld in de ondernemingsplan. 

4.4 VD-overleg 
Het VD-overleg is een tweewekelijks overleg 
tussen de VBU en DUWO. Tijdens dit overleg 
worden zaken besproken die betrekking 
hebben tot gebeurtenissen op Uilenstede. In 
2016 heeft de VBU zich op dit niveau ingezet 
voor zaken als de schoonmaakrestitutie en 
klachten van bewoners. 

4.5 Vestigingsoverleg 
Het vestigingsoverleg vindt ieder kwartaal 
plaats. Doordat dit overleg is gericht op de 
DUWO-vestiging Amsterdam, zijn naast het 
vestigingsdirecteur van DUWO Amsterdam, 
teamleider verhuur en teamleider beheer, ook 
de huurdersorganisaties van Amstelveen 
(VBU) en Amsterdam (DuWoners) aanwezig. 
Tijdens dit overleg worden diverse 
onderwerpen besproken die betrekking 
hebben op de vestiging Amsterdam. Warmte in 
de nieuwbouw, scooterplaatsen, 
inventariskosten en jaarverslag kwamen hierbij 
aan de orde.  

4.6 Overleg op corporatieniveau 
Ook in 2016 zijn de huurdersorganisaties 
(HO’s) BRES (Leiden), Duwoners 
(Amsterdam), WijWonen (Delft) en de VBU 
intensief betrokken geweest bij de 
beleidsvorming van DUWO op 
corporatieniveau. 

Het afgelopen jaar zijn de 
huurdersorganisaties op vier manieren 
betrokken geweest bij deze beleidsvorming.  
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4.6.1 Ambtelijk overleg 
Dit overleg heeft afgelopen jaar drie keer 
plaatsgevonden. Hier werden de openstaande 
adviezen en voorgenomen beleidswijzigingen 
besproken met het managementteam van 
DUWO. De planning was om dit overleg vier 
keer per jaar te houden. Maar vond uiteindelijk 
maar 3 keer plaats.  
 
Na constatering van de sterke gelijkenissen 
met het bestuurlijk overleg, waardoor het 
bestuurlijk overleg bijna overbodig werd, 
besloten alle betrokken partijen om het 
ambtelijk overleg om te wisselen voor thema 
overleggen met de technische staff van 
DUWO. Dit om verschillende thema’s in de 
diepte te kunnen bespreken met betrokken 
actoren. Eind 2016 heeft de eerste 
themabijeenkomst plaatsgevonden. 

4.6.2 Bestuurlijk overleg 
In dit overleg worden de lopende zaken met 
het bestuur van DUWO besproken. Dit overleg 
heeft ieder kwartaal plaats gevonden. In 2016 
waren de visitatie van DUWO, het jaarverslag 
van 2015, de meerjarenbegroting en DAEB/
niet-DAEB besproken. 
  

4.6.3 Werkgroep 
Gedurende een aantal werkgroepen richten de 
huurdersorganisaties zich met het 
managementteam en specialisten binnen 
DUWO op een specifiek onderwerp. In het 
afgelopen jaar werd de aandacht gevestigd op 
de koepelvorming van de HO’s, duurzaamheid 
van DUWO panden en Accommodate 
studenten.    

4.6.4 RvC bijeenkomsten 
Hier wordt het beleid (vaak op lange termijn) 
besproken met de Raad van Commissarissen 
van DUWO, dit zijn vaak themabijeenkomsten. 
Het afgelopen jaar zijn er twee van deze 
bijeenkomsten geweest. In deze 
bijeenkomsten werd een toelichting gegeven 
op het jaarverslag van 2016, de 
meerjarenbegroting en het werkplan van 
2017.   

 Afgezien van de reguliere vergaderingen 
waren er enkele overige zaken die in 2016 
speelden. Zo heeft er in januari een evaluatie 
plaatsgevonden van het co-producentschap. 
Dit houdt in dat DUWO ons betrekt bij hun 
nieuw geschreven beleid en er dus nauwere 
samenwerking bestaat.  

DUWO heeft het als positief ervaren omdat er 
meer input is gegeven vanuit de HO’s. De 
HO’s waren ook positief maar zouden nog 
graag een goede testcase willen. Het zou 
goed zijn als er een fris beleidspunt wordt 
aangedragen waar co-producentschap 
uitgebreid gevolgd wordt. 

Verder is de VBU betrokken geweest wat 
betreft de visitatie van DUWO. Door de nieuwe 
woningwet is de relatie tussen HO’s en de 
huurder veranderd. Een belangrijk punt waar 
wij mee te maken krijgen is de visitatie van 
DUWO. Eens in de vier jaar wordt DUWO 
beoordeeld op verschillende punten. Wij 
hebben dit opgepakt en verschillende 
interviews gevoerd met een externe partij. 
Verder hebben wij onze RvC-leden en oud-
bestuursleden een vragenlijst voorgelegd om 
naar hun mening te vragen wat betreft DUWO.  

De Raad van Commissarissen van DUWO 
bevat twee huurderscommissarissen. Deze 
commissarissen vertegenwoordigen de 
belangen van de huurdersorganisaties. In 
2016 moesten twee nieuwe commissarissen 
gevonden worden. In samenwerking met de 
andere HO’s en externe party Ecorys heeft de 
VBU twee nieuwe huurderscommissarissen 
weten te vinden.  

Een andere aandachtspunt afgelopen jaar was 
dat WijWonen (HO Delft) de huidige 
samenwerkingsovereenkomst (convenant 
huurderparticipatie 2012) opzegde wegens 
onduidelijkheden in de overeenkomst. 
Vervolgens zijn in 2016 de eerste stappen voor 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 
DUWO gemaakt. In 2017 zal er een nieuwe 
overeenkomst gemaakt worden.  

Tot slot was de huurdersorganisaties in 2016 
gevraagd om input te leveren voor het 
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ondernemingsplan van DUWO van 2017-2020. 
De VBU heeft aangeven dat het gewenst is om 
de volgende punten mee te nemen in het plan: 
transparantie (naar externe partijen), 
investeringen in de bestaande gebouwen en 
klantvriendelijkheid. 

5 Overige partijen
De VBU heeft goed contact gehad met alle 
partners op Uilenstede. Ondanks dat partners 
als Il Caffè, het Sportcentrum en Boekenuil 
hier niet specifiek genoemd worden hebben wij 
nauw met hen samengewerkt. Er zijn 
meerdere win-acties in samenwerking met 
deze partijen georganiseerd. In dit hoofdstuk 
wordt de SHO en de gemeente Amstelveen 
besproken.  

5.1 Samenwerkende 
huurdersorganisaties 
Ook in 2016 hebben WijWonen (Delft), BRES 
(Leiden) en de VBU intensief samengewerkt 
inzake de advisering van DUWO op 
corporatieniveau. De huurdersorganisatie 
DuWoners (Amsterdam) is hierbij niet 
aangesloten. In 2016 zijn er pogingen gedaan 
om DuWoners bij de zogenoemde ‘koepel’ te 
betrekken. Zodra alle huurdersorganisaties 
samenwerken zouden wij door DUWO gezien 
kunnen worden als één serieuze 
gesprekspartner. DUWO geeft ook de 
voorkeur aan een herenigde koepel. In juni zijn 
de overleggen helaas stukgelopen.  

5.2 Gemeente Amstelveen (VBU)
Ook in 2016 is de gemeente Amstelveen weer 
een goede gesprekspartner geweest. In 
samenwerking met DUWO en de politie is een 
start gemaakt met het vergroten van de 
veiligheid op de campus. Hierbij is van start 
gegaan met camera’s in toren 3 en toren C. 
Het betreft een pilot van minimaal zes 
maanden, waarna gezamenlijk een evaluatie 
plaatsvindt om tot een conclusie te komen.  

Naast het gebruikelijke overleg, heeft de VBU 
een financieel verzoek ingediend om te 
bewoners tegemoet te komen voor de 
langdurige overlast omtrent de 
herstructurering. De wethouder reageerde 

enthousiast en heeft een bedrag van €1.000,- 
beschikbaar gesteld voor de organisatie van 
Uilenfest.  
Tot slot is de VBU met voormalig raadslid van 
Groenlinks Axel Boomgaars, van start gegaan 
met het organiseren van een politiekdebat. 
Doel van dit debat zijn de aankomende 
verkiezingen en de verdeeldheid onder de 
Nederlandse bevolking. Middels dit debat 
willen wij de bewoners inkijk geven in de visies 
van verschillende partijen. Deelnemers van dit 
debat zijn Groenlinks, D66, PVDA en de VVD. 
Het zal in 2017 plaatsvinden. 

5.3 Het wijkoverleg
In 2016 is het wijkoverleg voortgezet. In dit 
overleg zijn vele belanghebbenden in 
Uilenstede aanwezig. Hierbij kan er onder 
andere gedacht worden aan de Gemeente 
Amstelveen, Lingotto, DUWO, de Griffioen, Il 
Caffè, de wijkagent en de VBU. In het overleg 
zijn de ontwikkelingen besproken inzake de 
leefbaarheid en andere op dat moment 
prangende zaken.  

5.4 Green Office VU
In 2016 heeft de VBU samengewerkt met het 
Green office VU om zaken met betrekking tot 
duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in het 
plaatsen van een container voor het 
ondergronds inzamelen van plastic door de 
gemeente Amstelveen. wij zijn tevreden over 
de samenwerking met de Green office Vu in 
2016.  

5.6 De wijkagent
In 2016 is er regelmatig contact geweest met 
de wijkagent tijdens veel verschillende 
overleggen en daarbuiten. Hierin zijn er zaken 
besproken over de veiligheid en problemen 
omtrent Uilenstede. In 2016 resulteerde dit in 
de plaatsing van camera’s op de campus en 
productieve gesprekken over de afsluiting van 
torens op Uilenstede. Dit zal in 2017 plaats 
gaan vinden. 
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6 Financiën 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten en uitgaven van de VBU besproken. Eerst zal de balans 
worden weergegeven, waarna op de winst-en verliesrekening een uitsplitsing van de kosten en 
baten over 2016 laat zien en de liquiditeitsrekening de kosten en baten die in het boekjaar 2016 
plaatsvonden. 

6.1 Balans per 31-12-2016

Onderstaand is de balans per 31-12-2016 weergegeven. Op 31-12-2015 stond er nog €83.269,87 
op de balans. Dit wil zeggen dat er een afname is van ongeveer €8.500,-. 

6.2 Winst- en verliesrekening 2016

In onderstaand overzicht staan alle uitgaven en inkomsten die in 2016 zijn gedaan weergegeven, 
verdeeld over de verschillende posten.  

Verklaring opvallende posten ten opzichte van begroting 
- Organisatiebudget: deel is gedeclareerd in 2017 (zie liquiditeitsrekening) 
- Vergoeding bestuur/commissie: lager door interne wisselingen  
- Duurzame investering: uitgave alleen aan omheining sportveld (€5.000,00), 2017 minder 

begroot 
- Externe ondersteuning: afrekening ‘huismeesterzaak’ uit 2015 (€1.329,70) en inhuur juridisch 

adviseur voor advies betreft schoonmaakrestitutie zomer 2016 (€1.092,00) 
- Samenwerkende Huurdersorganisaties: afrekening Q3 en Q4 uit 2015 (€3.435,87) 
- Verenigingskosten: gezamenlijk uitje bestuur & commissie / afscheid oprichter commissie 

(€430,00), uitje nieuw op begroting in 2017 

Debet Credit

Inventaris € 2.000,00 Eigen vermogen € 73.053,52

Totale vaste activa € 2.000,00 Totaal eigen vermogen € 73.053,52

Vooruitbetaalde bedragen € 0,00

Nog te ontvangen bedragen € 10.514,98 Nog te ontvangen facturen € 1.678,55

Totaal vlottende activa € 10.514,98 Totaal vreemd vermogen 
kort € 1.678,55

Kas € 1,22

Bestuursrekening € 2.205,64

Spaarrekening € 60.010,23

Totaal liquide middelen € 62.217,09

Totaal € 74.732,07 Totaal € 74.732,07
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2015 (reeël) 2016 (begroot) 2016 (reeël)

Baten
Duwo bijdragen + 
contributie 

€ 35.093,59 € 33.580,00 € 35.144,31

Duwo nestorenvergoeding € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00

Rentebaten € 680,44 € 750,00 € 370,96
Activiteitenbudget 
gemeente € 1.178,58 € 0,00 € 376,01
Leefbaarheidsbudget 
gemeente € 6.012,89 € 4.000,00 € 4.043,37
Organisatiebudget 
gemeente € 980,00 € 2.000,00 € 937,52

Incenditele baten € 49,29 € 0,00 € 0,00

Totaal € 45.794,79 € 42.130,00 € 42.672,17

Kosten

Huur Kantoor € 3.558,13 € 4.000,00 € 3.007,90

Huur Berging € 0,00 € 0,00 € 855,82

Vergoeding RvC € 900,00 € 900,00 € 900,00

Vergoeding Bestuur € 13.562,50 € 15.000,00 € 12.375,00

Vergoeding Commissie € 5.512,50 € 6.000,00 € 5.250,00

Acties & activiteiten € 875,67 € 1.500,00 € 1.234,29

Bestuursuitje € 400,00 € 400,00 € 342,12

Communicatiekosten € 670,72 € 250,00 € 318,70

Commissieuitje € 200,00 € 200,00 € 200,00

Cursussen € 0,00 € 250,00 € 0,00

Duurzame investering € 16.481,53 € 25.000,00 € 5.000,00

Externe ondersteuning € 2.870,67 € 1.500,00 € 3.918,22

Inventaris € 103,72 € 250,00 € 202,44
Rekening- en 
verzekeringskosten

€ 474,68 € 400,00 € 634,28
Samenwerkende 
Huurdersorganisaties

€ 6.837,50 € 5.500,00 € 8.989,62

Secretariaat € 1.193,52 € 2.000,00 € 1.419,66

Uilenfest € 5.543,29 € 4.000,00 € 4.236,76

Verenigingskosten € 1.582,38 € 1.500,00 € 1.928,86

Verhuizing € 0,00 € 1.000,00 € 1.190,40
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6.3 Liquiditeitsrekening 2016

Het verschil tussen de liquiditeitsrekening en de winst-en verliesrekening is dat er in de 
liquiditeitsrekening alleen gekeken wordt naar de geldstromen die daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden in het jaar 2016. 

Verklaring opvallende posten ten opzichte van begroting 
- Vergoeding bestuur/commissie: lager door interne wisselingen  
- Duurzame investering: uitgave alleen aan omheining sportveld (€5.000,00), 2017 minder 

begroot 
- Externe ondersteuning: inhuur juridisch adviseur voor advies betreft schoonmaakrestitutie zomer 

2016 (€1.092,00) 
- Samenwerkende Huurdersorganisaties: teruggave minder uren adviseur (€738,00) 
- Verenigingskosten: gezamenlijk uitje bestuur & commissie / afscheid oprichter commissie 

(€430,00), uitje nieuw op begroting in 2017 

Overig onvoorzien € 138,92 € 500,00 € 0,00

Totaal € 60.905,73 € 70.150,00 € 52.004,07

Totaal baten € 45.794,79 € 42.130,00 € 42.672,17

Totaal kosten € 60.905,73 € 70.150,00 € 52.004,07

Netto resultaat -€ 15.110,94 -€ 28.020,00 -€ 9.331,90

2015 (reeël) 2016 (begroot) 2016 (reeël)

Baten
Duwo bijdragen + 
contributie 

€ 35.068,20 € 33.580,00 € 35.156,89

Duwo nestorenvergoeding € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00

Rentebaten € 763,73 € 750,00 € 290,33
Activiteitenbudget 
gemeente € 2.032,2 € 0,00 € 820,96
Leefbaarheidsbudget 
gemeente € 6.012,89 € 4.000,00 € 4.043,37
Organisatiebudget 
gemeente € 1.178,58 € 2.000,00 € 1.417,41

Incenditele baten € 66,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € 46.921,60 € 42.130,00 € 43.528,96

Kosten

Huur Kantoor € 3.830,88 € 4.000,00 € 3.281,50

Huur Berging € 0,00 € 0,00 € 708,24

Vergoeding RvC € 900,00 € 900,00 € 900,00
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Vergoeding Bestuur € 13.562,50 € 15.000,00 € 12.375,00

Vergoeding Commissie € 5.512,50 € 6.000,00 € 5.250,00

Acties & activiteiten € 875,67 € 1.500,00 € 1.234,29

Bestuursuitje € 400,00 € 400,00 € 402,12

Communicatiekosten € 487,72 € 250,00 € 318,70

Commissieuitje € 200,00 € 200,00 € 200,00

Cursussen € 0,00 € 250,00 € 0,00

Duurzame investering € 16.481,53 € 25.000,00 € 5.000,00

Externe ondersteuning € 1.540,97 € 1.500,00 € 2.588,52

Inventaris € 103,72 € 250,00 € 202,44
Rekening- en 
verzekeringskosten

€ 474,68 € 400,00 € 634,28
Samenwerkende 
Huurdersorganisaties

€ 4.894,13 € 5.500,00 € 4.815,75

Secretariaat € 1.178,64 € 2.000,00 € 1.419,66

Uilenfest € 5.713,38 € 4.000,00 € 4.427,15

Verenigingskosten € 1.574,74 € 1.500,00 € 1.928,86

Verhuizing € 0,00 € 1.000,00 € 1.190,40

Overig onvoorzien € 138,92 € 500,00 € 0,00

Totaal € 57.869,98 € 70.150,00 € 46.876,91

Totaal baten € 46.921,60 € 42.130,00 € 43.528,96

Totaal kosten € 57.869,98 € 70.150,00 € 46.876,91

Netto resultaat -€ 10.948,38 -€ 28.020,00 -€ 3.347,95
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Begrippenlijst 
Accommodate: de buitenlandse studenten die DUWO huisvest, dit kunnen zowel Bachelor-, 
Master- of PhD-studenten zijn.  
 
Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO): dit is een samenwerkingsverband tussen de 
huurdersorganisaties (HO’) van Amstelveen, Leiden en Delft. Dit houdt in dat er contact is binnen 
deze HO’s voorafgaand aan een bestuurlijk of ambtelijk overleg, om zo tot gezamenlijke 
standpunten te kunnen komen.  
 
Bewoners Initiatief Groep (BIG): sinds 2015 is de VBU een BIG. Dit houdt in dat wij bewoner-
imitatieven coördineren en begeleiden. Een bewoner kan een initiatief aandragen waar de VBU, 
indien gewenst, helpt het te organiseren. Er is een budget vanuit de gemeente beschikbaar om 
deze initiatieven te kunnen verwezenlijken.  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