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SAMENVATTING 

Een huurdersvereniging staat sterk als ze echt naar huurders luistert 
en ook daadwerkelijk iets doet met de mening van die huurders. 
Dat red je niet met alleen een spreekuur en wachten tot de telefoon 
een keer rinkelt. Sommige huurdersverenigingen gaan een stap verder. 
Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal is zo’n vereniging die echt oog en oor heeft 
voor haar leden, maar ook de huurder in het algemeen. 

Op 3 november organiseerde Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) een 
ledenvergadering, gecombineerd met de uitslagen van de eerder uitgezette enquête, en 
als afsluiter een boeiende lezing van prof. Dr. Joop Schaminée over ‘Zorgen voor de 
natuur van morgen’.   

Dat HVPV er veel aan gelegen is om echt iedereen te kunnen laten deelnemen aan zo’n 
belangrijke en leerzame bijeenkomst, blijkt wel uit het feit dat deze keer zelfs de 
mogelijkheid werd geboden om thuis, via een online verbinding, mee te kijken en zelfs 
een stem uit te brengen. En een stem uitbrengen is zeer belangrijk in een Algemene 
Ledenvergadering. De leden bepalen immers waar de vereniging op inzet en wat de 
keuzes zijn als het erop aankomt. 

Deze samenvatting is opgesteld om uw gedachten en meningen die u 
tijdens de bijeenkomst had, nog eens op een rijtje te zetten en om als 
geheugensteun te dienen voor de toekomst. Er is veel gezegd, en 
om alles nog eens de revue te laten passeren is het goed om De 
Samenvatting te bewaren en naderhand misschien nog eens te 
raadplegen. Dit helpt u om de besproken onderwerpen weer 
voor de geest te halen. Door dit document zoveel 
mogelijk digitaal te verzenden, willen ook wij 
een bijdrage leveren aan het terugdringen van 
het CO2-gebruik. 

Trijntje 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Patrimonium 
Veenendaal, d.d. 03-11-2021 

Aanwezig bestuur: De heer J. van Beek, mevrouw T. Stoltz, mevrouw A. van Prattenburg, 
mevrouw J. Brouwer-Renger, de heer T. de Coo en de heer J. Koudijs. 

Bestuursondersteuner: Thea de Feijter, De Nieuwe Wind 
Notulist: Anita Gerritsen, De Nieuwe Wind 

1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen en de mensen die vanuit huis via de livestream 
deelnemen van harte welkom. 
 
De huurdersvereniging kreeg in het afgelopen jaar te maken met de fusievoornemens 
van Patrimonium en de Veenendaalse Woningstichting. Om de mening van de huurder 
te inventariseren is een enquête uitgezet over deze fusie en de dienstverlening van 
Patrimonium. De huurdersvereniging zit aan tafel bij het overleg met Patrimonium en 
heeft invloed door middel van de prestatieafspraken die zij samen met de gemeente 
en Patrimonium heeft opgesteld.  
 
Huurdersvereniging Patrimonium heeft een vacature voor twee Algemeen 
Bestuursleden die de belangen van de huurders willen behartigen. 

2. Vaststellen agenda 
Geen op- of aanmerkingen, de agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Om de stem van de huurder te horen is er een woonadviesgroep in het leven 
geroepen. Aanmelden voor deze groep kan via de formulieren die in de zaal liggen. 
Aanmelden voor het online HVPV-panel is ook mogelijk, via dit panel worden er een 
aantal keer per jaar digitale vragen voorgelegd aan de deelnemers. 
 
Na afloop van de ledenvergadering staat er voor de aanwezigen een goodiebag klaar, 
voor de mensen die deelnemen via de livestream wordt nog een afspraak gemaakt 
voor het afhalen van de goodiebag.  
 
Vraag aan de aanwezigen in de zaal of er foto’s gemaakt mogen worden, iedereen is 
akkoord. 

4. Vaststellen notulen ledenvergadering 25-02-2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
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5. Jaarstukken 2020 
a. Vaststellen jaarverslag 2020 
1 stem tegen vanuit de livestream, het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
b. Vaststellen financieel jaarverslag 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
c. Verslag van de kascommissie 
Mevrouw van Rheenen en de heer van Breenen hebben de kascontrole uitgevoerd en 
goed bevonden. Het verslag van de kascommissie wordt vastgesteld.  

6. Décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid 
Onder applaus van de aanwezigen voor het gevoerde beleid wordt décharge verleend 
aan het bestuur. 

7. Kascommissie 2021, 2 nieuwe leden 
Vanuit de zaal melden zich twee nieuwe leden voor de kascommissie. Dit zijn Jan 
Jongerden en Mark van der Veerden. 

8. Benoeming 4 bestuursleden; Joëlle Rengers, Annette van Prattenburg, Tim de Coo 
en Johnny Koudijs 
De voorzitter stelt ter benoeming de kandidaat-bestuursleden voor, alle aanwezigen 
stemmen voor. Onder applaus worden de bestuursleden benoemd. De voorzitter 
feliciteert de bestuursleden en heet hen hartelijk welkom in het bestuur. 

9. Jaarplan en begroting 2021 
In 2022 ligt de focus op nieuwe beleidsontwikkelingen bij Patrimonium en het breder 
ontwikkelen van participatie. 

Vraag vanuit de zaal:  
Heeft de fusiepartner ook een huurdersvereniging? Dan zijn er straks meerdere 
penningmeesters en secretarissen, hoe gaat dat samenkomen? 

Antwoord: 
Thea de Feijter geeft aan de huurdersvereniging van de Veenendaalse Woningstichting 
aangegeven heeft voorlopig zelfstandig verder te willen gaan. Ook huurdersvereniging 
Patrimonium blijft zelfstandig verdergaan om de belangen van de huurders te behartigen. 
De twee huurdersorganisaties zullen wel met elkaar in gesprek gaan om tot gezamenlijke 
standpunten te komen. 

Vraag vanuit de zaal:  
We stemmen nu voor dit bestuur, maar wat gebeurt er met de besturen na de mogelijke 
fusie? 
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Antwoord: 
Thea de Feijter antwoordt dat het bestuur van HVPV en de huurdersvereniging van de 
Veenendaalse Woningstichting voorlopig zelfstandig zullen blijven doorgaan. 

Vraag vanuit de zaal:  
Hoelang is de zittingstermijn van een bestuurslid?  

Antwoord: 
De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar, met de mogelijkheid om daarna te 
herbenoemen. 

Wat verder ter tafel komt. 

Er zijn vijf vragen binnengekomen. Op 4 november wordt door het bestuur van HVPV een 
mail gestuurd met de vragen en de antwoorden op deze vragen, deze worden ook op de 
website van HVPV geplaatst. 

10.Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Hiermee is het officiële deel van de bijeenkomst beëindigd.  

HUURDERSVERENIGING PATRIMONIUM VEENENDAAL                          DE SAMENVATTING P6



DE ENQUÊTE  

Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) is momenteel met Patrimonium 
woonservice in gesprek over de fusievoornemens van Patrimonium woonservice en 
de Veenendaalse Woningstichting.  

In dit proces heeft HVPV binnen wettelijke kaders de mogelijkheid om adviezen uit te 
brengen, haar zienswijze te schetsen en uiteindelijk al dan niet instemming te geven. In 
een belangrijk proces als dit wil het HVPV-bestuur adviezen geven die met inbreng van de 
huurders tot stand gekomen zijn.  

Om die reden is het HVPV-bestuur benieuwd naar de wijze waarop huurders de voor- en 
nadelen van de fusie zien. Tevens naar de manier waarop zij de dienstverlening van 
Patrimonium woonservice ervaren. Door het uitzetten van een steekproef door middel 
van een enquête, dragen de huurders bij aan waardevolle informatie die het bestuur om 
kan zetten naar adviezen in het fusieproces welke op een legitieme wijze tot stand zijn 
gekomen.  

Door te weten wat er leeft onder de huurders komt HVPV op basis van de feedback te 
weten op welke manier zij als huurdersorganisatie de huurders nog meer en beter 
behulpzaam kan zijn. De reactiegraad op deze steekproef / enquête is met bijna 11% 
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respons uitstekend en representatief te noemen. Dit betekent 
dat HVPV de enquêteresultaten als waarheidsgetrouw mag 
beschouwen. 

Namens het bestuur willen wij alle mensen die een bijdrage 
hebben geleverd aan dit onderzoek bedanken. Zonder de 
openheid en de mening van alle respondenten heeft HVPV 
geen bestaansrecht en is het bestuur niet in staat om op een 
legitieme wijze de belangen van de Veenendaalse huurders te 
behartigen.  

FEITEN EN CIJFERS 
• 385 respondenten reageerden op de enquête. Dit is bijna 11% respons. Hiermee is de 

uitslag van de enquête representatief. 

• De enquête liep van 21 september tot 21 oktober. 

• De enquête bestond uit 20 vragen. 

• Het merendeel van de respondenten voltooide de enquête binnen de 10 minuten. 

DE RESULTATEN 

Hieronder leest u een aantal reacties die wij ontvingen op de diverse onderdelen in de 
enquête. 

VOORDELEN VAN EEN FUSIE, VOLGENS U 

DIENSTVERLENING 
Hopelijk dezelfde superservice als van de Woningstichting, hopelijk een beter luisterend 
oor, betere samenwerking bij de toewijzing van de woningen, makkelijker voor contact en 
aanbod, makkelijker zoeken naar een andere woning. Dat er meer aanbod gaat komen, 
en de wachttijden korter zullen worden, wellicht nog vriendelijker behandeling, Meer 
vermogen om woningen te isoleren, meer woningaanbod, beter contact. 

KWALITEIT VAN DE WONINGEN 
Beter onderhoud van onze woningen, misschien krijg ik nu eindelijk zonnepanelen! 
Misschien worden onze zonnepanelen nu ook gratis. Meer zeggenschap over te bouwen 
woningen.  
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Reactie van HVPV: Wij hebben een grote stem bij Patrimonium. Patrimonium vraagt ons 
vaak om advies. 

BESCHIKBAARHEID 
Groter woningaanbod, meer keuze, meer sociale huurwoningen beschikbaar voor 
hetzelfde publiek. 

HVPV: het woningaanbod zal niet groter worden, het totale aanbod van de twee 
corporaties wordt samengevoegd, maar daarmee neemt het niet toe. 

PARTICIPATIE  
Meer huurders kunnen samen sterkere positie innemen, goed toezicht van 
huurdersvereniging is meer dan ooit belangrijk, meer inspraak, meer invloed op prettig 
en gezond wonen. 

Reactie van HVPV: We zijn in gesprek om participatie bij Patrimonium te verbeteren. Het 
is van groot belang dat u zich inschrijft in het Online Huurderspanel. Zo krijgt HVPV meer 
invloed. U kunt zich inschrijven door uw naam en telefoonnummer door te geven via mail: 
trijntje@hvpv.info 

POSITIE IN VEENENDAAL  
Men voorziet dat Patrimonium een grotere vuist kan maken, en meer bestaansrecht krijgt. 
Samen zijn ze groter en kunnen ze meer betekenen, meer slagkracht. 

BEDRIJFSVOERING  
Goede dingen van elkaar overnemen, omdat ze bij de Veenendaalse woningstichting een 
stuk socialer zijn, meer empathie en beter bereikbaar, win-win, meer inzichten, 
schaalvergroting is belangrijk vooral voor de Veenendaalse Woningstichting, ideeën 
uitwisselen, één beleid in heel Veenendaal, één grote partij kan meer (daad)kracht 
betekenen, samenwerking is goed tussen 2 goed bekendstaande 
woningbouwverenigingen, samenwerking is in principe altijd een goede zaak, wellicht kan 
Patrimonium nog wat leren van de Veenendaalse woonstichting, misschien meer 
onderling overleg. 

FINANCIËN 
Schaalvergroting goedkoper inkopen, goedkoper huren, fuseren kan kostenbesparend 
werken en inderdaad een sterkere positie t.o.v. politiek enz., grotere corporatie, 
goedkoper onderhoud, efficiënter en kostenbesparend kunnen werken, één stichting is 
goedkoper dan twee. 
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NADELEN VAN EEN FUSIE, VOLGENS U 

DIENSTVERLENING 
Communicatie met de huurders die onder druk komt te staan, langere wachttijden op 
antwoorden, het onpersoonlijke, als een nummer gezien worden, langere afstand tot de 
huurders, verlies van de menselijke maat, afname van de bereikbaarheid, toename 
wachttijden, afname onderhoudsniveau.  

KWALITEIT 
Inboeten aan kwaliteit. 

PARTICIPATIE 
Het minder ‘zien’ van de huurdersbelangen, het belang van bewoners/huurders uit het 
oog verliezen. 

BEDRIJFSVOERING 
Een logge organisatie, meer bureaucratie, verschil in visie, het uit het oog verliezen van 
gemeenschappelijke belangen, dure mensen op de loonlijst, grootschaligheid, hoge 
fusiekosten, risico op verlies focus door samenvoeging bedrijfsvoering en systemen.  

FINANCIËN 
Het kan ook zijn dat de ander met grote schulden komt, dus goed overleggen, meer te 
verkopen huurwoningen, minder mogelijkheden tot verbetering van 
servicecomponenten, dat de huren van de VW te veel zullen stijgen en de service van de 
VW dan achteruit zal gaan, door de kleinschaligheid zijn die nu beter dan van de PW.  

POSITIE IN VEENENDAAL 
De corporatie krijgt meer macht door haar monopolie positie. 
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Het bestuur van HVPV gaat deze reacties uiteraard bespreken en overleggen met 
Patrimonium. U heeft aangegeven wat u denkt en vindt en het is aan het bestuur om daar 
iets mee te gaan doen. In december vinden er weer gesprekken plaats en dan wordt de 
enquête besproken. 

HOE VERDER NA DE ENQUÊTE? 

Nu de enquête resultaten bekend zijn gaat HVPV actie ondernemen. We gaan 
(ongevraagd) advies uitbrengen naar aanleiding van de enquête betreffende: 

• Inzet op het vergroten van de invloed van de huurders. Dit kan op verschillende 
manieren. Één manier is bijvoorbeeld het online huurderspanel. 

• Bespreken klanttevredenheid. We hebben nu goed in kaart hoe Patrimonium er voor 
staat. 

• We gaan bespreken hoe de bedrijfskosten gemonitord worden. We willen graag 
inzichtelijk krijgen hoe het financiële plaatje in kaart gebracht wordt. In december wordt 
de fusie effectrapportage bekend en dan krijgt het bestuur van HVPV meer 
duidelijkheid over hoe de fusie er (financieel) daadwerkelijk gaat uitzien. 
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UITREIKING TWINKELING 

De deelnemers aan de enquête maakten kans op een Twinkeling, de cadeaubon van 
Winkelstad Veenendaal. Om de privacy te waarborgen worden de winnaars individueel 
ingelicht en als zij hun goedkeuring verlenen aan het bekendmaken van hun identiteit, zal 
dit op een later tijdstip worden bekendgemaakt via de website en/of de nieuwsbrief. Het 
bestuur feliciteert de winnaars van harte! 
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ZORGEN VOOR DE NATUUR VAN MORGEN 

Een boeiende lezing door prof. dr. Joop Schaminée 

Prof. dr. Joop Schaminée is is een 
Nederlandse botanicus die is 
gespecialiseerd in de 
vegetatiekunde. Hij is verbonden aan 
Wageningen University & Research 
en de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. 

Zijn bijdragen aan het natuuronderzoek 
en natuurbehoud zijn groot, getuige 
alleen al de talloze boeken die op zijn 
naam staan. In 2009 werd hij 

onderscheiden met de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor zijn oeuvre op het gebied 
van natuurbeheer en natuurbescherming, in 2019 werd hij benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw.  

Landelijke bekendheid geniet hij ook door het televisieprogramma Professors op 
Pad, waarvan momenteel een derde seizoen in voorbereiding is. In de lezing schetst hij 
een beeld van de nieuwste inzichten met betrekking tot de bedreigingen waarmee we 
thans worden geconfronteerd, maar ook de kansen en antwoorden voor de natuur komen 
aan bod. 

“Natuurbehoud is zelfbehoud” was een slogan in de jaren zeventig. Die slogan is 
misschien bij sommigen wel bekend. We hebben het recht om op deze aarde te leven en 
dat recht is ook voorbehouden aan planten en dieren. Daar zijn we allen verantwoordelijk 
voor.  

In 1972 kwam de Club van Rome met hun beroemde boek ‘Grenzen 
aan de groei’, waarin werd duidelijk gemaakt dat er teveel mensen 
op de aarde zijn en dat we onze grondstoffen aan het opmaken zijn. 
Toen speelde het ‘natuurbehoud is zelfbehoud’ principe duidelijk 
veel meer.  

De vraag naar welvaart is in de loop der jaren steeds groter geworden. Het wordt daarom 
belangrijk om de waarde van de natuur te herijken. Het is geen vrijblijvende zaak om de 
natuur te beschermen. Het is meer dan ooit ernstig! Het is van het grootste belang dat 
we de waarschuwingen van de natuur echt serieus nemen. 

Moeten wij ons in Nederland nou eigenlijk wel zo druk maken? Is ons kleine landje niet 
veel te onbeduidend? Maar Nederland heeft veel meer en veel belangrijkere natuur dan 
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velen zich kunnen voorstellen. In Nederland komen 52 habitat-typen voor. Dat is voor 
zo’n klein landje enorm veel. Er zijn drie redenen waarom Nederland zo van belang is: 

1. De ligging in de delta van de grote rivieren; er bestaan grote verschillen in dit kleine 
stukje Europa. Nat en droog, voedselrijk en voedselarm, verschillende bodemsoorten. 

2. Er zijn heel weinig gebieden in Europa die zulke verscheidenheid kent. Men denkt 
soms dat de mens zich beter niet met de natuur kan bemoeien. Maar dat is in Europa 
eigenlijk niet het geval. Zonder invloed van mensen hadden wij hier eigenlijk maar een 
uniform bosgebied. De mens heeft echt een verrijking betekend van de diversiteit.   

3. De natuurbescherming bestaat al heel lang. Natuurmonumenten bestaat al sinds 1905. 
Toen is het Naardermeer opgekocht. Er bestaan heel veel beschermde gebieden. 
Vergeleken met bijvoorbeeld België is dat een zeer groot verschil. Ook in andere grote 
landen gaat het vaak fout in de bebouwing. Er is vaak geen natuur meer. Maar in 
Nederland is dat, juist door die vroege natuurbescherming, nog steeds het geval. 
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Maar heeft Nederland dan helemaal geen problemen? Nederland heeft absoluut 
problemen. We noemen er vijf: 

1. De biodiversiteitscrisis; enkele jaren geleden 
was de enorme sterfte van insecten erg onder de 
aandacht. 70% van de massa (kilo’s) aan insecten 
is in de afgelopen jaren verdwenen. Angela 
Merkel vroeg daar een aantal jaren geleden al 
aandacht voor. 

2. De stikstofcrisis; Met name toe te schrijven aan 
de landbouw en de grote hoeveelheden stikstof 
die gebruikt wordt. De landbouw moet echt gaan veranderen. Er moet een transitie 
komen. We vragen ons niet meer af óf het gaat gebeuren, maar hóe het gaat 
gebeuren. In Brazilië worden op grote schaal bossen gekapt om sojabonen te gaan 
verbouwen. De soja wordt in grote oceaanstomers naar Rotterdam vervoerd, hier 
wordt dat aan de varkens gevoerd en die varkens worden naar Polen of Italië vervoerd 
om te worden geslacht en verwerkt. Het vlees wordt dan uiteindelijk over Europa 
verdeeld. Het enige dat wij er aan overhouden is de mest, en dat is geen goed 
verhaal. 

3. De watercrisis; We hebben de afgelopen jaren 
veel te maken gehad met grote droogte. Op 
verschillende manieren moesten we voor elkaar 
zien te krijgen dat het water naar de akkers werd 
gevoerd. En dit voorjaar gebeurde juist het 
tegenovergestelde; in Zuid-Limburg werden we 
opgeschrikt door enorme overstromingen. Er is 
dus echt wel iets aan de hand.  

4. De klimaatcrisis; In Nederland betekent dat dat we een heel groot probleem hebben 
als je kijkt naar de stijging van de zeespiegel. Er wordt hard nagedacht over 
verschillende oplossingen. En ook het CO2-probleem is niet te veronachtzamen. Je 
kunt in Gouda goed zien dat het inkrimpen van het veen, waardoor CO2 ontstaat, 
duidelijk waarneembaar is. Je ziet dat de straat vaak erg veel lager ligt dan de huizen, 
die op palen gebouwd zijn. 

5. De gezondheidscrisis; Een groot voorbeeld: Aangetoond is dat de ziekte van 
Parkinson volledig is toe te schrijven aan landbouwgif. Het is zelfs als een 
beroepsziekte erkend voor de landbouwer. Het is ook een grote ellende voor mensen 
die in de buurt van grote landerijen wonen. Maar ook wij, als consument van de 
landbouwproducten, krijgen veel van die giftige stoffen binnen. Fruit wassen is vaak 
niet voldoende, je moet het echt wassen met zeep.  
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Er zijn gelukkig ook oplossingen. Vaak is een bron van de problemen van ruimtelijke aard. 
We moeten dat dan ook ruimtelijk oplossen. We moeten ook zorgen dat we het 
biologische erfgoed ook goed borgen. De genetische diversiteit van de grote 
verscheidenheid mogen we niet verliezen.  

Het is urgent dat we met oplossingen gaan komen. De klimaattop in Glasgow zorgt voor 
goede ontwikkelingen. Onlangs werd daar besloten dat het kappen van de regenwouden 
gaat stoppen.  

De centrale overheid moet de regie gaan nemen. Het ligt nu bij de provincies. Met 
wetgeving kan e.e.a. worden gestuurd. Dat vraagt regie van bovenaf.  

Zorg voor oplossingen in regionale processen. Het moet echt ín de gebieden gebeuren. 
Net als bij een huurdersorganisatie waar de huurdersvereniging het beste weet wat nodig 
is. Zorg dat het lokaal gebeurt en luister naar elkaar en door de dialoog kun je tot 
oplossingen komen. 

De natuur heeft meer ruimte nodig en we moeten meer nationale natuurparken krijgen. 
De parken moeten ook veel groter zijn 
dan de parken die we nu hebben. Ook 
het cultureel erfgoed moet goed 
worden bewaard. Zo zijn bijvoorbeeld 
de Hollandse Duinen al als 
natuurgebied benoemd.  

Bovenstaande oplossingen zijn onder 
andere het antwoord op de watercrisis, 
de stikstofcrisis en de 
biodiversiteitscris. Het gaat er niet 
zozeer om dat de natuur meer rechten 
krijgt, maar juist om de betere ruimtelijke positionering. Sommige gebieden mag je 
gewoon niet belasten met intensieve landbouw.  

In Nederland zijn 1500 plantensoorten. Daarvan zijn er 500 bedreigd. Van die 500 zijn er 
70 soorten die we zomaar kunnen verliezen. En die krijgen we niet meer terug. Het is 
onmogelijk om die soorten uit een ander land over te brengen en hier te planten, dat 
werkt niet.   

Het is belangrijk om je te realiseren dat als je planten of bloemen zaait, dat je de goede 
soorten gebruikt. De pakketjes van bijvoorbeeld Intratuin zijn vaak niet goed, ze zijn vaak 
doorgekweekt. Er zit vaak geen korreltje stuifmeel meer in en is dus niet van betekenis 
voor welk insect dan ook.  

Tot slot, de fauna is volslagen afhankelijk van de flora. Dieren hebben de vegetatie nodig 
om te kunnen leven. Dat wilde ik als botanicus nog even gezegd hebben. 
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Vraag: Welke planten kan ik nou het beste in mijn tuin zetten? 

Antwoord van de professor: Pas op met de 
zgn. ‘zaadbommetjes’, die bevatten zaden 
die de wilde populaties bedreigen. Er zijn 
bedrijven die echt goede zaden verkopen. 
Een voorbeeld: 

Cruydt-Hoek Wildeplantenzaden & 
Bloemenweidemengsels.  

Bloemen zijn cruciaal, dus met gebruik van goede zaadpakketjes ben je op de goede 
weg. 

Vraag: wat denkt de professor van de insectenhotels die 
je bij de bouwmarkt of het tuincentrum kunt kopen? 

Antwoord: Insectenhotels zijn een heel goede zaak. In 
Nederland zijn ongeveer 300 soorten wilde bijen. De 
Honingbij is er daar één van. 299 andere soorten leven 
als solitaire bijen in het landschap. Die gebruiken zo’n 
insectenhotel om eitjes te leggen de jonge bijtjes te 
laten  groeien. Het is prachtig om te kijken naar de 
processen rondom zo’n insectenhotel.  

WAT KUNT U NOG VAN HVPV VERWACHTEN? 

Meld u zich alstublieft aan voor het online huurderspanel. U krijgt dan een paar keer per 
jaar een vragenlijstje toegestuurd waarop we uw antwoord vragen. Zo helpt u ons en 
uiteindelijk uzelf met het verbeteren van het wonen in Veenendaal. U kunt een mail sturen 
naar trijntje@hvpv.info o.v.v. uw naam en telefoonnummer en de melding dat u zich wilt 
aanmelden voor het huurderspanel. 

U gaat meer van ons horen via het HVPV-panel en de WoonAdviesGroep. Want uw stem 
telt echt bij HVPV! In december of januari, zodra wij meer informatie hebben over de 
consequenties van de fusie, organiseren wij een huurdersraadpleging. Pas na uw stem 
gehoord te hebben kunnen wij onze zienswijze uitbrengen en al dan niet instemmen. 
Meer informatie kunt u tegemoet zien via de nieuwsbrieven. 

Als u interesse heeft om plaats te nemen in de Woon Advies Groep, vragen wij u ook om 
even een berichtje te sturen naar trijntje@hvpv.info. Deze groep vraagt bewoners om 
gezamenlijk na te denken over bepaalde vraagstukken, onder leiding van de HVPV. 
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Als algemeen bestuurslid houdt u zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen het bestuur van 
Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV). HVPV is de formele overlegpartner namens de huurders 
van Patrimonium in het overleg met de directie en Raad van Commissarissen van Patrimonium. Samen met de 
andere bestuursleden vormt u het inspirerende team van HVPV.U heeft uw eigen toegewezen takenpakket en 
legt hierover verantwoording af binnen het bestuur. Het algemeen bestuurslid is netwerkgericht, legt en 
onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het samenwerken met medebestuursleden en (groepen) 
huurders. U heeft inzicht in wat er binnen HVPV en in het werkgebied van HVPV aan de orde is en bent proactief 
naar de aangesloten bewonerscommissies. Voorwaarde is dat u huurder bent van Patrimonium. 

Bij voorkeur beschikt u over: 
• Bestuurlijke ervaring en kennis en affiniteit met 

sociale verhuur en middenhuur 
• Affiniteit met juridische processen 
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• Het vermogen om een verworven standpunt op 

een heldere en onderbouwde wijze te 
communiceren 

• Een onafhankelijke en open opstelling en 
bereidheid tot verdere ontwikkeling 

Verder is het van belang dat u: 
• Een aantal uren per week beschikbaar bent voor 

de werkzaamheden en het lezen van 
(beleids)stukken ter voorbereiding op 
overleggen en vergaderingen 

• Een teamspeler bent en bereid goed te luisteren 
naar de visie van de overige leden om zo 
gezamenlijk te komen tot een evenwichtig advies 

• De missie en de visie van HVPV onderschrijft en 
het beleid van HVPV ondersteunt 

• Staat achter de principes inzake 
huurdersparticipatie 

• Mede het ‘gezicht’ van HVPV kunt zijn en het 
bestuur door uw voorbeeldrol professioneel kunt 
vertegenwoordigen 

• Respect toont voor standpunten van de 
huurders, medebestuursleden, samenwerkings- 
en overlegpartners 

Wat doet u als algemeen bestuurslid 
• Deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten 

van het bestuur en participatiegroepen 
• Deelnemen aan bijeenkomsten namens het 

bestuur 
• Rapporteren van bijgewoonde bijeenkomsten in 

de bestuursvergadering 
• Bijdragen aan het opstellen van adviezen, 

zienswijzen en brieven 
Wat is nodig om uw rol met plezier te kunnen 
vervullen 
• Basisvaardigheden computergebruik zoals: 
• Communiceren via e-mails 
• Kennis van Office-software, zoals kunnen werken 

met Outlook, Word en Excel 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
De drie invalshoeken die deze vacature zo 
aantrekkelijk maken: 
1. Er zijn in ruime mate mogelijkheden om (online) 

cursussen te volgen. Zo vergroot u uw kennis 
om goed te kunnen besturen 

2. Het uitvoeren van werkzaamheden voor HVPV 
draagt bij aan een positieve impuls op uw CV 

3. Voor deze vrijwillige bestuurlijke rol ontvangt u 
een vrijwilligersvergoeding.  

De HVPV kijkt uit naar uw reacties via mail: 
 secretaris@hvpv.info  
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ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN 

GEZOCHT 

Huurdersvereniging Patrimonium Veenen-
daal behartigt de belangen van huurders 

van Patrimonium woonservice.  
Wij zijn er voor ú, want uw mening telt!

mailto:secretaris@hvpv.info


LID WORDEN 

Het lidmaatschap van HVPV is belangrijk omdat het u in staat stelt om mee te praten en 
meer zeggenschap geeft in besluitvorming bij belangrijke ontwikkelingen.  

Uw lidmaatschap als huurder stellen we enorm op prijs. Voor slechts €0,50 per 
maand ondersteunt u hiermee onze inzet en zo weten we ook dat we met uw steun sterk 
staan in het vertegenwoordigen van uw belangen bij Patrimonium woonservice. Juist die 
ondersteuning geeft ons de energie om er voor u het beste uit te halen!  
  
Lid worden is eenvoudig; via secretaris@hvpv.info kunt u uw gegevens doorgeven. 

CONTACT 

Secretariaat:  
E-mail: secretaris@hvpv.info  
Tel: 06-40572673 
Bezoekadres: Duivenwal 267,  
3901 ZP Veenendaal (op afspraak) 
Website: www.hvpv.info 
Email: trijntje@hvpv.info 

 
 
 
 

Deze samenvatting is vervaardigd door: 
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De Nieuwe Wind  
Ambachtsherenwegeling 13 

4421 GP Kapelle 
Tel. Thea: 06-36 010 114 

info@denieuwewind.nl 
www.denieuwewind.nl
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