
Notulen Algemene Ledenvergadering 16 maart 2020 

Aanwezigen: Anne-Floor Suylen, Cathelijne Immink, Cathy Gonggrijp, Dimphy Severijnen, Emiel 

Wegman, Joeri Mokkink, Lisette Doornbos, Philip de Graaf, Sjors Wolvetang, Suzanne Piet & Tessa 

van Esch 

Starttijd: 19.30 uur 

Eindtijd: 22.12 uur 

 

1) Opening 

Joeri opent de algemene ledenvergadering. De vergadering is digitaal vanwege de situatie rondom 

het coronavirus. Vragen kunnen worden gesteld door te praten – dit krijgen andere deelnemers 

gelijk te zien – en door een chatbericht achter te laten. 

 

2) Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Er worden geen nieuwe agendapunten toegevoegd. 

 

3) Vaststellen notulen ALV 23 september 2019 

Sjors heeft enkele spelfouten opgemerkt. Deze zullen worden aangepast. Er is geen commentaar op 

de inhoud van de notulen. Aan het einde van de vergadering wordt gestemd over de notulen. 

 

4) Voorstellen nieuwe bestuursleden 

De VBU heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in het werven van nieuwe bestuursleden. 

Dit heeft geresulteerd in drie nieuwe bestuursleden. 

a) Anne-Floor Suylen 

Anne-Floor is 20 jaar en studeert Science Business and Innovation. Ze heeft haar proefmaand 

afgerond en aan het einde van deze vergadering zal gestemd worden over haar instemming.  

b) Lisette Doornbos 

Lisette is 23 jaar, studeert Politicologie aan de Vrije Universiteit en heeft hiervoor Bedrijfskunde 

gestudeerd. Ze woont ongeveer 1,5 jaar op Uilenstede en zit momenteel in haar proefmaand bij de 

VBU.  

c) Cathelijne Immink 

Cathelijne is 22 jaar en rechtenstudent aan de VU. Ze woont ongeveer 1,5 jaar op Uilenstede en is nu 

bezig met haar proefmaand.  

 

5) Voorstellen nieuwe RvC-leden 



De Raad van Commissarissen heeft twee nieuwe leden: Dimphy Severijnen en Sjors Wolvetang. 

a) Dimphy Severijnen 

Dimphy zat vijf jaar geleden in het bestuur en is in haar bestuursjaar penningmeester en voorzitter 

geweest.  

b) Sjors Wolvetang 

Sjors is 25 jaar oud, woont op Uilenstede en studeert Gezondheidswetenschappen. In 2017-2018 is 

hij bestuurslid bij de VBU geweest. Hij heeft eerst taken van koepel op zich genomen en is later 

voorzitter geworden. De afgelopen jaar was hij ook nog druk met zaken van de VBU in de rol van 

adviseur.  

 

6) Updates bestuur 

De updates van het bestuur van de VBU zullen hier worden vermeld. 

a) Maatregelen omtrent coronavirus 

Ook de VBU krijgt te maken met het coronavirus en heeft hiervoor verschillende maatregelen 

genomen. Zo is de fysieke variant van de ALV geannuleerd en vergaderen we nu digitaal. Ook zijn de 

spreekuren tot en met 5 april geannuleerd. We volgen het advies van het RIVM en kabinet op en 

zullen de spreekuren annuleren totdat de horeca weer opengaat.  

b) Nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is een overeenkomst en 

overlegstructuur tussen DUWO, VBU en andere huurdersorganisaties in Delft, Leiden en Den Haag.  

c) Nieuwe bestuursleden 

Zoals eerder gezegd heeft de VBU drie nieuwe bestuursleden, waarvan één net de proefmaand heeft 

afgesloten en hopelijk vandaag zal worden ingestemd. 

d) Aftreden Joeri 

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden zal echter voortgezet moeten worden. Joeri zal aftreden en 

dit is zijn laatste vergadering. Cathy vraagt of een nieuwe voorzitter al is aangesteld. Aangegeven is 

dat Emiel de functie heeft als interim-voorzitter en de komende tijd zal worden gekeken wie de 

nieuwe voorzitter zal worden. 

 

7) Updates commissie 

Sinds de vorige ALV zijn er veel veranderingen geweest in de commissie. Madelon en Mynor zijn 

gestopt. Ook heeft de commissie nieuwe leden. Nino is begonnen in oktober en Raphaël sinds 

december. Een paar weken geleden is nog een Raphaël (Raf) begonnen. Cathy zit nu een jaar in de 

commissie en zal stoppen. 

 

8) Jaarverslag 2019 



Het jaarverslag is volgens het bestuur klaar en zal worden gepresenteerd en later vanavond zal 

hierover worden gestemd. 

a) De VBU 

i) Bestuur 

In het bestuur zijn veel wisselingen gewest. Afgetreden zijn Yannick, Lance, Jelle en Martijn. 

Aangetreden zijn Joeri, Martijn (ook afgetreden), Emiel en Tessa. 

ii) Commissie 

De wisselingen in de commissie zijn besproken onder punt 7 van de notulen. 

iii) Relatie DUWO 

DUWO heeft twee nieuwe directieleden. Voor de vestiging Amsterdam is Christine Willems 

aangesteld. In het begin van 2019 was er geen vestigingsdirecteur door het aftreden van de oude 

vestigingsdirecteur. Het contact met Christine wordt als zeer prettig ervaren en ze is ook goed te 

bereiken. Hoewel we inhoudelijk niet altijd met DUWO eens zijn, wordt de relatie met DUWO als 

goed beschouwd. Ook met de nieuwe directeur bij DUWO Centraal, Barend Kühnen (werkte eerst bij 

de NS), is er veel contact en kunnen goede discussies worden gevoerd. 

iv) Een Stap Vooruit 

Een Stap Vooruit is een project van Woonbond. Woonbond is een belangenbehartigers van 

huurdersorganisaties en huurders. Woonbond heeft een subsidie van het rijk ontvangen en is dit 

project gestart. De organisatie wil huurdersorganisaties sterker maken. In samenwerking met 

Woonbond heeft de VBU een enquête uitgezet over onder andere duurzaamheid. De nieuwe 

bestuursleden hebben bij deze enquête aangegeven, geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie. 

v) Bestuurswerving  

De bestuurswerving heeft zowel online als offline plaatsgevonden. Zo is geadverteerd via social 

media en website, maar ook met posters. Ook is een bestuursinteresse-avond georganiseerd, maar 

hier kwam niemand opdagen. Aan het begin van de campus hangt een groot spandoek. Ook is een 

chocoladeletteractie gehouden: chocoladeletters met daarop een flyer werden uitgedeeld. 

b) Communicatie 

De communicatie vindt plaats via verschillende kanalen. 

i) Sociale media 

Facebook was het belangrijkste sociale medium voor de communicatie naar bewoners in 2019. De 

Facebookpagina is gegroeid van 1 316 naar 1 412 vind-ik-leuks. Instagram loopt met 150 volgers nog 

wat achter. Door betaalde promotie zijn wel veel meer mensen bereikt, zelfs 5 969 mensen voor een 

post over Thuisfront.  

ii) Nieuwsbrief en nieuwe bewonersmail 

Ook in 2019 is de maandelijkse nieuwsbrief verstuurd. Door 44,3 procent van de ontvangers is de 

nieuwsbrief gelezen. Met de nieuwsbrief zijn ruim 1 500 bewoners bereikt.  

iii) Ledenraadpleging 



Naast de reguliere input van bewoners, zijn er in 2019 meerdere enquêtes uitgezet onder bewoners. 

De thema’s van de drie enquêtes waren: betaald parkeren op Uilenstede, het afsluiten van de torens 

en de algemene werkzaamheden van de VBU. 

iv) Eenheidsbezoeken 

De VBU heeft alle eenheden bezocht in verband met de petitie over het afsluiten van de torens. Ook 

komen we nu nog langs in de nieuwbouw in verband met het ophangen van de temperatuurmeters. 

Daarnaast zijn er eenheidsbezoeken geweest samen met wijkagent Fred Kuiper. 

v) Naamsbekendheid en herkenbaarheid 

Om onze naamsbekendheid te vergroten, zijn er raamstickers geplaatst. Hopelijk hebben deze er ook 

voor gezorgd dat we bereikbaarder zijn, dit in combinatie met de wegwijzering. 

c) Commissie  

De commissie heeft in 2019 verschillende feesten en evenementen georganiseerd. Dit waren er wat 

minder dan normale door onderbezetting binnen de commissie. Voor de feesten en evenementen is 

meer geld uitgetrokken en de commissie gelooft dat dat zich heeft uitbetaald in het aantal 

bezoekers en de ervaring van de bezoekers.  

i) Feesten 

Beide feesten waren goed bezocht. 

(1) Willy's warm-up 

De commissie startte met het koningsdagfeest. Elk uur werden prijsjes uitgedeeld en die persoon 

was King of the Hour. Het concept van prijsjes en drankjes weggeven was een groot succes en is 

meegenomen naar de andere feesten.  

(2) Halloween 

Bij het Halloweenfeest werd een prijs uitgereikt aan de persoon die het leukst verkleed was. Zo werd 

gestimuleerd dat mensen moeite deden voor hun outfit en dit was een leuke beloning voor de 

commissie.  

ii) Evenementen 

(1) Pumpkin Carving 

Het evenement Pumpkin Carving was bedoeld als promotie voor het halloweenfeest en vond een 

paar dagen daarvoor plaats. Het evenement was georganiseerd in samenwerking met de Kwekerij en 

Ziel en Zaligheid. De pompoenen zijn door hen geschonken in ruil voor een praatje met gasten en 

het tonen van hun eigen doel. Pumpkin Carving was met ongeveer 100 bezoekers een groot succes. 

Sjors heeft nog een opmerking over de formulering op pagina 13: ‘die’ moet ‘dat’ zijn. Dit zal worden 

aangepast. 

(2) First Dates 

Ook heeft de commissie een eigen Uilenstedeversie van First Dates georganiseerd. Via internet 

konden bewoners formulieren invullen en de commissie heeft vervolgens de twintig beste matches 

gevormd. Of er ook stellen uit dit evenement zijn gekomen, is nog niet bekend. De commissie denkt 

erover om nog een poll op Facebook te plaatsen waar mensen een reactie hierop kunnen 

achterlaten. Het was een groot succes met veel positieve reacties en is zeker een aanrader voor 



2020. Sjors heeft een opmerking over de formulering op pagina 11. Hier wordt gezegd dat de 

‘leukste mensen’ zijn gematcht. Dit zal door de commissie worden aangepast. 

iii) Thuisfront  

Het festival dat elk jaar terugkomt is Thuisfront. In 2019 was het festival een groot succes, mede 

door het mooie weer. De commissie is al druk met de voorbereidingen voor Thuisfront 2020. Hoewel 

Cathy niet meer betrokken zal zijn bij het organiseren, zal zij wel aanwezig zijn bij het festival, 

eventueel ook om te helpen.  

d) Campusthema's  

i) Opening plein 

In 2017 heeft Rachelle een prijs gewonnen: zij mocht het plein op Uilenstede opnieuw inrichten. In 

2019 heeft de opening van dit plein plaats gevonden met een kleine borrel.  

ii) Kronenburg 

In 2019 is DUWO verdergegaan met het kopen van grond van Kronenburg. Hierover is een 

informatieavond geweest maar helaas kon de VBU hier niet bij aanwezig zijn. Veranderingen worden 

door DUWO gelijk aan de VBU doorgegeven.  

iii) Accommodate enquête 

In 2019 is een enquête onder internationale studenten gehouden. 200 van de in totaal 835 

internationale studenten, hebben deze enquête ingevuld. Uit de resultaten van de enquête kwamen 

een aantal punten naar voren.  

• Schoonmaak: de internationale studenten waren ontevreden over de schoonmaak. DUWO 

werkt inmiddels samen met een ander schoonmaakbedrijf en tot op heden zijn hierover 

geen klachten.  

• Informatievoorziening vanuit DUWO: de studenten gaven aan dat dit kan worden verbeterd. 

Via het nieuwe platform ROOM zou de informatievoorziening moeten worden verbeterd, 

maar dit platform staat nog wel in de kinderschoenen.  

• Reparatieverzoeken: deze zouden niet juist worden afgehandeld 

Ook is uit de enquête gebleken dat 40 procent van de internationale studenten zijn contract eerder 

zou willen beëindigen. Dit is echter niet mogelijk. De VU staat garant voor leegstaande kamers en 

eerder opzeggen mag dan ook niet. De cijfers van de enquête (40 procent van de internationale 

studenten zou eerder zijn contract willen beëindigen) zijn niet opgenomen in het verslag. Dit zal 

worden veranderd. Het is zorgelijk dat zoveel internationale studenten hun contract eerder zouden 

willen beëindigen. We gaan kijken wat we voor deze studenten kunnen betekenen. Susanne merkt 

op dat haar bestuur vier jaar geleden ook heeft gelobbyd voor de mogelijkheid om het contract 

eerder te beëindigen. De VU wilde daar toen al niet aan meewerken en tot op heden is daar niks aan 

veranderd. DUWO is inmiddels een lobby gestart met LSVb en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken om de wet aan te passen op hun contract. Deze lobby volgen we op de voet. Daarnaast wordt 

door de jurist van Woonbond het contract op rechtsgeldigheid gecontroleerd. Mochten we een 

rechtszaak willen starten, zal dit moeten in naam van een Accommodate student en zij moeten zicht 

dan melden. In 2018 zijn over dit onderwerp adviezen uitgebracht en in 2019 heeft het onderwerp 

geen grote rol gespeeld, behalve de conclusie dat studenten de behoefte hebben eerder op te 

zeggen. In 2020 hebben we het weer opgepakt. 

iv) Afsluiten torens 



Sinds 2016 is vanwege de veiligheid besloten om de torens af te sluiten. In 2019 heeft DUWO vaart 

achter dit project gezet. Dit ging echter niet zoals de VBU dit graag had gezien. De VBU heeft DUWO 

geadviseerd om op elke individuele kamer een intercom te plaatsen. Dit advies heeft DUWO niet 

aangenomen en nu is er één bel per eenheid met twee telefoons waarmee de deur kan worden 

geopend. Dit gaat volgens ons problemen opleveren. De VBU heeft een petitie gehouden, advies 

geschreven en de media betrokken, maar dit heeft helaas de mening van DUWO niet veranderd. In 

2019 is het nog niet gelukt om de torens allemaal af te sluiten en dit staat op de agenda voor begin 

2020.  

v) Warmteproblematiek 

In de studio’s in de nieuwbouw wordt het erg warm. Er zijn rapporten verschenen en pilots 

uitgevoerd, maar tot op heden heeft dit niet geleid tot een oplossing. In 2019 is een pilot gestart met 

plafondventilators. De bewoners die een plafondventilator wilden, hebben er één ontvangen. Dit is 

niet echt een oplossing en daarom is de VBU bezig met het ophangen van temperatuurmeters. We 

hopen hiermee in 2020 goede metingen te hebben en daarmee naar DUWO te kunnen gaan, zodat 

een echte oplossing voor de warmteproblematiek kan worden gevonden. Inmiddels zijn 51 meters 

opgehangen en na een mail en een herinneringsmail, hebben we van negen personen de 

meetgegevens ontvangen. 

vi) Betaald parkeren 

Sinds 2019 is het betaald parkeren op Uilenstede. Er mag maximaal twee uur achter elkaar worden 

geparkeerd en torens 1 en 2 kunnen geen parkeervergunning aanvragen. Ook DUWO is het oneens 

met beide kwesties en daarom zijn DUWO en VBU samen maar de gemeente gegaan. Volgens de 

gemeente zal de parkeerdruk worden verhoogd als de parkeertijd wordt verlengd. Wel wordt 

uitgezocht hoeveel personen uit torens 1 en 2 een parkeervergunning zouden willen aanvragen. Hier 

zijn we nog mee bezig.  

vii) Afrekening servicekosten 

De servicekosten van 2018 zijn met ondersteuning van stichting !WOON gecontroleerd. DUWO 

vroeg geld voor de vloer, maar hier was geen duidelijke verklaring. DUWO heeft dit ingetrokken. 

viii) Prestatieafspraken 

De prestatieafspraken zijn afspraken tussen VBU, DUWO en gemeente. Belangrijke onderwerpen zijn 

internationale studenten, huurprijsbeleid (betaalbaarheid en huisvesting) en duurzaamheid. Wat 

betreft de duurzaamheid: DUWO zal in 2020 zonnepanelen gaan plaatsen). 

ix) Sleutelbeleid 

De VBU is een discussie gestart met DUWO over de betreding van eenheden en woningen. 

Medewerkers van DUWO en externe partijen betraden deze zelf, maar dit is tegen de wet. Er is 

afspraakbeleid ontwikkeld: partijen mogen alleen de eenheid op wanneer zij een afspraak hebben 

gemaakt met de bewoners. DUWO was het hiermee eens en dit afspraakbeleid is inmiddels 

ingegaan. 

e) Koepelthema's  

i) Nieuwe samenwerkingsovereenkomst  

Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op centraal niveau (DUWO breed) met 

huurdersorganisaties uit Delft (WijWonen) en Leiden (Bres). In deze samenwerkingsovereenkomst 



zijn afspraken gemaakt over de overlegstructuur die gelden op zowel lokaal als centraal niveau. Aan 

het adviestraject is een nieuwe stap toegevoegd: voor alle eerder bepaalde stappen, vindt 

informatie-uitwisseling plaats tussen DUWO en huurdersorganisaties. Dit met als doel dat 

huurdersorganisaties ook input kunnen leveren en niet alleen het beleid van DUWO kunnen 

controleren.  

ii) Toetreding SHO-overleg/De Eerste Kamer 

 Ook is een nieuwe partij toegetreden: De Eerste Kamer (huurdersvereniging uit Den Haag) zal vanaf 

nu ook aanwezig zijn bij het SHO-overleg. Een reden dat dit niet eerder is gebeurd, was het gebrek 

aan informatie-uitwisseling.  

iii) Mixed housing 

Gekeken moet worden naar een goede balans tussen internationale en nationale studenten. De 

balans moet ervoor zorgen dat de wachttijden en huurprijzen onder zowel nationale en 

internationale zo redelijk mogelijk zijn voor beide. Nu is het zo dat drie maanden per jaar 

internationale studenten voorrang krijgen op een kamer. De VBU heeft voorgesteld om per stad te 

kijken naar een goede balans, bijvoorbeeld op basis van de verhouding nationale/internationale 

studenten op de dichtstbijzijnde universiteit. 

iv) Verhuurkosten 

Hierover is geen adviesaanvraag ingediend, maar huurdersorganisaties hebben dit gezamenlijk 

opgemerkt. Een nationale student betaalde 25 euro en een internationale student 102 euro. De 

verhuurkosten bestaan uit twee typen kosten: IT-kosten (gebruik van IT-diensten van DUWO zoals 

het digitaal ondertekenen van het contract) en welkomstgesprekken. Een advocaat heeft gesteld dat 

de kosten niet rechtsgeldig zijn: IT-kosten vallen onder de normale kosten van een 

huurdersorganisatie en deze mogen niet worden verhaald op de huurder. Ook werden de kosten van 

welkomstgesprekken verdeeld over alle studenten, in plaats van dat de studenten waarbij een 

eenheidsbezoek was, hiervoor alleen moesten betalen. DUWO heeft dit aangehoord en ons advies 

overgenomen. Nu betalen nationale studenten nog twee euro printkosten. Internationale studenten 

betalen nog 14 euro, maar zij worden bij aankomst ook opgehaald van Schiphol. 

v) Tevreden.nl 

DUWO gaat over naar een nieuw systeem om tevredenheid te meten. Na elk proces krijgt de student 

gelijk een vragenlijst opgestuurd, zodat de ervaring nog fris in het geheugen zit. Volgend jaar zal 

wellicht nog een keer de Accommodate enquête worden verspreid, maar hiervoor zullen we ook 

gebruikmaken van Tevreden.nl. Het doel is om per proces inzicht te krijgen in ervaringen. 

vi) Ziggo 

Sinds 2012 heeft DUWO een contract met Ziggo voor internet en televisie. DUWO kan erg goedkoop 

een contract afsluiten vanwege de omvang van alle vestigingen. Het contract moet worden verlengd 

en is nog steeds aantrekkelijk (14 euro per student) maar wel zien we graag dat elke student een 

eigen klantnummer krijgt, zodat zenders kunnen worden bijbesteld. Het gebruik van het 

abonnement is toegenomen en de snelheid zal worden verhoogd. De kosten hiervoor zijn € 0,50. 

vii) ROOM.nl 

Verschillende woningcorporaties kunnen zich bij dit platform aansluiten. Kamers die de 

woningcorporaties aanbieden, kunnen op dit platform worden gevonden door studenten. Zo zijn alle 



kamers op één plek te vinden en dit scheelt inschrijfgeld voor verschillende woningcorporaties. 

Momenteel zijn alleen DUWO en Idealis (Wageningen) aangesloten. ROOM krijgt een eigen 

huurdersvertegenwoordigingsraad. Als oprichter, zal DUWO het reglement schrijven. 

viii) Camerabeleid 

Voor het plaatsen van camera’s is toestemming van 70 procent van de bewoners nodig. De 

servicekosten worden daarvoor belast. Camerabeelden worden alleen bekeken door politie bij 

bijvoorbeeld aangifte of schade aan eigendommen van DUWO. De camerabeelden worden 

afgekeken door een derde partij en de beelden worden binnen vier weken verwijderd (conform 

AVG). 

ix) Rol van VBU 

Ondanks dat de VBU een half jaar met drie volledige bestuursleden heeft gestaan en Bres met 8 

bestuursleden, heeft de VBU ook een leidende rol in schrijven van adviezen en doet niet onder voor 

andere samenwerkingspartijen. We hebben het voortouw genomen in de adviezen voor mixed 

housing, verhuurkosten en camerabeleid. 

f) Financiën  

i) Winst- en verliesrekening 

 In 2019 heeft de VBU een positief resultaat gerealiseerd van €3.451,27.  Zowel de 

bestuursvergoedingen als de Commissie vergoedingen zijn lager uitgevallen vanwege geen volledige 

bezetting. De commissie heeft dit jaar maar €24,00 opgemaakt van de post commissie-onkosten 

voor een commissie activiteit. Het thuisfront festival is ongeveer 1.000,00 euro duurder dan 

verwacht omdat we het festival groot aangepakt hebben.  

Vanwege tijdsgebrek is het dit jaar maar 1 cursus gevolgd, daardoor hebben we het begrote bedrag 

niet gehaald van de post Kennis en Educatie –Cursussen.  De post kennis en educatie – extern advies 

is lager uitgevallen doordat we minder extern advies nodig hebben gehad. De post onvoorziene 

kosten bestaat het de kosten voor de kerstboom op het plein, deze hadden we niet begroot. Een 

deel van de duurzame investering is gegaan naar het aanschaffen van temperatuurmeters voor de 

warmteproblematiek in de nieuwbouw. In 2019 is er een maal een BIG activiteit georganiseerd, 

namelijk een buurtfeest.  

ii) Balans  

Er is toelichting gegeven over een aantal posten: 

Nog te ontvangen bedragen   

Deze post bestaat uit bedragen die ontvangen zijn in 2020 maar betrekking hebben op 2019. Dit 

bestaat voornamelijk uit de nog te ontvangen gemeentebudgetten over 2019 en de ledenbijdrage 

die van DUWO wordt ontvangen over het vierde kwartaal van 2019.   

Nog te betalen bedragen   

Deze post bestaat uit facturen die zijn ontvangen in 2020 maar betrekking hebben op 2019. Eind 

2019 staat nog €681,90 open voor de kerstboom die in december op het centrale plein stond, de 

RvC vergoedingen over 2019 en het bedrag dat DUWO voorgeschoten heeft maar niet opgemaakt is. 

9) Beleidsplan 2020 

a) Communicatie 



De VBU wil het contact met de gemeente intensiveren, aangezien de gemeente een belangrijke 

partner is. In 2019 hebben we hier te weinig uitgehaald en om dit in 2020 beter te doen, zullen we in 

ieder geval vier keer met elkaar om de tafel zitten om elkaar op de hoogte te houden. 

Aangezien er veel punten zijn waarop we samen kunnen optrekken naar DUWO toe, zal de VBU en 

Duwoners één keer samen een vestigingsoverleg hebben: samen sta je sterker. 

De communicatie naar bewoners zal met name via social media zijn. We zullen ons bereik vergroten 

en zullen met name investeren in Instagram. Ook zal er een bewonerspanel komen, waardoor we 

hopelijk meer input van de leden zullen krijgen. Verder zal de VBU samen met DUWO-

themabijeenkomsten organiseren en blijft de maandelijkse nieuwsbrief bestaan. 

b) Intern 

De interne bestuursstructuur is aangepast. We merkten dat het lastig is om bestuursleden te werven 

en dat een structurele aanpassing nodig was om het toetreden tot het bestuur aantrekkelijker te 

maken. Zo is een bestuursfunctie nu acht uur in plaats van twaalf uur. Door minder inzetbare uren, 

bestaat een volledig bestuur niet uit vijf maar uit zes bestuursleden. Het is voor nu nog een pilot en 

we kijken of dit haalbaar is/blijft. 

De commissie heeft voor 2020 een drukke planning voor feesten en activiteiten. Het Valentijnsfeest 

is al geweest en was een groot succes. Het was redelijk druk en net zoals in 2019 werd opnieuw 

gewerkt met een prijs: via Instagram kon een pick-uplijn worden ingezonden en daarmee konden 

twintig shotjes in Il Caffè worden gewonnen. Er waren best veel inzendingen en dit heeft hopelijk 

het bereik op Instagram vergroot. Of Willy’s Warm-Up (vrijdag voor Koningsdag) door kan gaan, is 

nog onzeker maar de commissie blijft in overleg met Il Caffè en houden het nieuws in de gaten. Met 

het Back-2-School feest wil de commissie nieuwe studenten enthousiast maken. Het Halloweenfeest 

was in 2019 een groot succes en zal terugkomen in 2020, maar over het verdere concept is nog niet 

nagedacht. 

Naast de feesten zal de commissie ook in 2020 activiteiten organiseren. Aangezien First Dates een 

groot succes was, zal dat dit jaar opnieuw plaatsvinden. Dit zal zijn rond hetzelfde moment als in 

2019 dus eind november, begin december (niet eerder want moet speciaal blijven en niet elk half 

jaar). Of de buitenbioscoop zal worden georganiseerd is nog niet zeker en zal worden overgelaten 

aan de overige commissieleden. Twee jaar geleden was het een groot succes, vorig jaar was er geen 

tijd en hopelijk kunnen we het dit jaar opnieuw realiseren. Thuisfront is gepland op 5 juni en kan 

hopelijk doorgaan. 

c) Samenwerking met DUWO 

Met DUWO is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Op centraal niveau gaat het 

uitwisselen van informatie goed, maar op lokaal niveau kan dit worden verbeterd. De 

samenwerkingsovereenkomst (SOK) is centraal getekend en lokaal is minder kennis over waarom de 

SOK op deze manier is vormgegeven. Lokaal moet de SOK ook worden gehandhaafd. Elke maand is 

er een VD-overleg (VBU/DUWO) en eens per kwartaal is een overleg over het beleid. In september 

zullen de prestatieafspraken van 2020 worden geëvalueerd en wordt het proces voor 2021 

opgestart. Prestatieafspraken zijn de afspraken tussen woningcorporatie, gemeente en 

huurdersorganisatie. De afspraken op het niveau van de koepel dienen ook te worden nageleefd. 

Hiervoor stellen wij ons twee doelen: (1) we zijn kritisch dat wij zelf de doelen naleven en 

controleren hierbij ook de andere betrokken partijen en (2) er zal een video over de werking en het 

belang worden gemaakt. Wat betreft het huurprijsbeleid: hier zullen we komend jaar druk mee zijn. 



De huurprijs van zelfstandige woningen zal waarschijnlijk stijgen en we moeten kijken naar de 

subsidie.  

Ook op koepelniveau spelen we een leidende rol. Verder zullen de kosten van cursussen worden 

verdeeld met de andere organisaties. We willen minimaal één expert per advies inschakelen. We zijn 

wel tevreden over de samenwerking tot nu toe en we willen dit graag voortzetten in 2020. Dimphy 

heeft een opmerking over de cursussen: zij ziet graag dat niet als doel wordt gesteld dat een 

bestuurslid minimaal één keer op cursus gaat, maar dat wordt gekeken naar de relevante cursussen. 

Dit nemen we mee. 

d) Campuszaken 

Al jarenlang kampt de nieuwbouw op Uilenstede met warmteproblematiek. Er zijn verschillende 

rapporten uitgebracht, maar helaas is tot op heden nog geen oplossing gevonden. De VBU mist 

degelijke metingen van de temperatuur in de kamers in de betreffende complexen. In 2019 zijn in 

bepaalde kamers temperatuurmeters opgehangen om een langdurige meting uit te voeren. Deze 

meting zal lopen tot eind 2020. In 2020 willen we een duidelijk plan maken hoe we de metingen 

gaan analyseren en wat de vervolgstappen zullen zijn. Inmiddels hangen in de nieuwbouw 54 

temperatuurmeters. Het ontvangen van de data blijkt lastig, omdat bewoners niet reageren op mail 

en herinneringsmail.  

In 2019 is DUWO begonnen met het afsluiten van de torens. Helaas niet op de manier die de VBU 

graag had willen zien. DUWO heeft besloten om slechts één centrale bel, met twee intercoms per 

eenheid op te hangen. De VBU heeft hier twee jaar lang fel tegen gestreden. Een intercomtelefoon 

op elke individuele kamer was volgens de VBU de enige gewenste optie. De intercoms zijn ook niet 

op de plekken opgehangen zoals DUWO heeft beloofd. Er zou één intercom op de gang en één in de 

keuken worden geplaatst. De intercoms zitten nu beide verderop in de gang en de keuken heeft 

geen intercom. De VBU wil graag in 2020 graag evaluatie houden om te kijken hoe de afgesloten 

torens bevallen. Deze evaluatie zal over een half jaar plaatsvinden. 

DUWO wil in 2020 gaan werken met studentbeheerders. In Leiden en Delft werkt DUWO al met 

studentbeheerders. De studentbeheerders zullen het aanspreekpunt worden voor zowel de 

bewoners in de flat als DUWO. Besloten is om een pilot te starten in toren C (gele flat).  

Toren C zou in 2020 volledig worden gerenoveerd door DUWO. Omdat hiervoor een goede 

voorbereiding nodig is, bleek het niet haalbaar te zijn om in 2020 te starten met deze renovatie. 

Daarom heeft DUWO besloten de renovatie uit te stellen en in 2021 te starten met de renovatie. 

Omdat de toren bewoond is tijdens de renovatie, zal de VBU intensief betrokken worden bij de 

voorbereidingen in 2020. Ons streven is om de ongemakken en overlast voor bewoners te 

minimaliseren. Om de wensen van bewoners zo goed mogelijk te intensiveren zullen wij eenheden 

in deze toren gaan bezoeken en bewoners kenbaar maken dat ze altijd naar de VBU toe kunnen 

komen met klachten en/of vragen.  

In juli 2019 is het betaald parkeren ingegaan op Uilenstede. Uit een door de VBU gehouden enquête 

blijkt dat de twee belangrijke kritiekpunten zijn dat je maximaal twee uur mag parkeren en dat toren 

1, 2 en 3 geen vergunning kunnen aanvragen omdat zij volgens de gemeente bij de wijk Kronenburg 

horen. In 2019 hebben de VBU en DUWO al duidelijk gemaakt aan de gemeente dat wij deze twee 

punten graag veranderd zien worden, helaas zonder succes. In 2020 zal DUWO een passende 

regeling vinden voor de parkeergarage onder de nieuwbouw, waarbij de VBU nauw betrokken zal 

worden. Deze is nu vrij toegankelijk voor iedereen van de nieuwbouw. Met het ingaan van het 

betaald parkeren in de openbare ruimte is de parkeerdruk naar de parkeergarage onder de 



nieuwbouw verschoven. Deze garage staat nu elke dag bomvol, dit is natuurlijk niet de bedoeling. 

We willen graag actief meedenken in het vernieuwde parkeerbeleid en willen zorgen dat torens 1, 2 

en 3 een parkeervergunning kunnen aanvragen. Hierover zullen we contact blijven houden met de 

gemeente.  

De VBU verwacht dat in 2020, ondanks het aanhoudende gebrek aan goedkeuring door de regering 

vanwege het vliegverkeer van Schiphol, nieuwe ontwikkelingen zullen plaatsvinden met betrekking 

tot de bouw van nieuwe studentenwoningen op Kronenburg. In 2020 wil DUWO de grond bij 

Kronenburg gaan kopen voor een nieuwbouwproject.  

Ieder jaar wordt een enquête afgenomen onder de internationale studenten genaamd de 

Accommodate enquête. Dit wordt gedaan om verbeterpunten omtrent het wonen op 

 Uilenstede in kaart te brengen. Het afgelopen jaar is uit deze enquête gebleken dat veel woningen 

niet schoon worden opgeleverd en dat gezamenlijke ruimtes niet goed worden schoongemaakt door 

de schoonmakers. Daarnaast, blijkt de informatievoorziening vanuit DUWO ook niet optimaal te zijn. 

En hoewel het contact krijgen met DUWO wel is verbeterd, blijkt het voor internationale studenten 

wel lastiger om contact te krijgen met de VBU. Op al deze punten wil de VBU erop toezien dat 

volgend jaar verbetering zal plaatsvinden. Het contact krijgen met de VBU willen we verbeteren door 

de themabijeenkomst, online panel en eventueel een activiteit gericht op internationale studenten.  

Daarnaast is in 2019 gesproken met DUWO om de enquête te laten verlopen via Tevreden.nl, het 

platform waarmee DUWO de klanttevredenheid meet. In 2020 zullen wij dit platform gaan 

gebruiken om de meningen van Accommodate studenten te peilen.  

Het duurzamer maken van de campus is een belangrijk onderwerp voor DUWO. De VBU is het hier 

volledig mee eens. DUWO is bezig met verduurzamingsinvesteringen zoals zonnepanelen, 

warmtekrachtkoppelingen en waterstofinstallaties. De VBU is hier voorstander van en zal hier actief 

over meedenken. Ook zal in 2020 de VBU weer 10 000 euro begroten voor een duurzame 

investering. Dit is een investering die door de VBU gemaakt wordt om de leefbaarheid op Uilenstede 

duurzaam te verhogen. Zo’n duurzame investering is bijvoorbeeld het plaatsen van een 

watertappunt op de campus. Voor dit idee is de VBU al in overleg met DUWO en de gemeente om 

dit eventueel te kunnen waarmaken.  

De VBU is de bewonersinitiatievengroep van de wijk Uilenstede. Dit geeft ons de bevoegdheid om 

namens de gemeente Amstelveen subsidies te verlenen aan bewoners van Uilenstede die een 

initiatief hebben ter bevordering van de sociale cohesie. In 2016 is enthousiast begonnen aan de 

promotie hiervan, dit is daarna ook opgepakt, maar vanwege de hoge mutatiegraad op Uilenstede 

nemen wij ons voor om de BIG-subsidies in 2020 actief te promoten.  

e) Financiën 

Alleen de posten die zijn veranderd worden snel uitgelegd. De bestuursvergoeding gaat omhoog 

vanwege de pilot van acht uur verdeeld over zes bestuursleden. De automatisering gaat omhoog 

door onder andere de extra kosten van een Officepakket. De inventaris is gelijkgesteld aan het 

organisatiebudget. PR-commissie valt voortaan onder het kopje ondersteuning commissie. Deze 

twee posten zijn dus samengevoegd. De post verenigingskosten is juist uitgesplitst in 

verenigingskosten en PR-vereniging. De post Thuisfrontfestival is opgehoogd, zodat er een mooi 

festival georganiseerd kan worden. Vorig jaar is het festival druk bezocht en dat willen we dit jaar 

ook weer bereiken, aangezien het ook goed is voor de naamsbekendheid van de VBU. Het kopje 

warmteproblematiek is toegevoegd om de kosten te dekken voor het project met de 

temperatuurmeters. Dit bedrag kan dus worden gebruikt voor het vervangen van kapotte meters en 



het analyseren van de metingen. De post ondersteuning koepel bestaat uit de ondersteuning door 

stichting !WOON met betrekking tot zaken die spelen op koepelniveau. Deze post gaat omhoog 

omdat vorige jaren de ondersteuning van stichting !WOON werd bekostigd door deze post en de 

post externe bijstand koepel. Dit terwijl de ondersteuning door stichting !WOON geen incidentele 

ondersteuning is en dus geheel onder deze post valt. De post ondersteuning lokaal bestaat uit de 

ondersteuning door stichting !WOON met betrekking tot zaken die spelen op lokaal niveau en de 

ondersteuning door de Woonbond. Deze post is omhoog gegaan omdat vorige jaren de 

ondersteuning door stichting !WOON onder de post Extern bijstand lokaal is gezet. Dit hoort niet 

onder deze post, aangezien het geen incidentele ondersteuning is. 

 

10) Vragen/W.v.t.t.k. 

Er zijn verder geen vragen. 

 

11) Stemmingen 

De volgende documenten zijn goedgekeurd (eventueel met eerdergenoemde aanpassingen): 

Notulen ALV 23 september 2019, Jaarverslag 2019 en Beleidsplan 2020.  

Anne-Floor Suylen is zonder tegenstemmen ingestemd als bestuurslid PR.  

Dimphy Severijnen en Sjors Wolvetang zijn zonder tegenstemmen ingestemd als lid van de Raad van 

Commissarissen. 

 

12) Afsluitende borrel 

Vanwege het digitaal houden van de ALV, is een afsluitende borrel niet mogelijk. We drinken er thuis 

één! 


