Jaarverslag

Het jaar 2016, een jaar waarin wij als huurdersvereniging weer veel voor u hebben kunnen
betekenen. Meer betrokkenheid bij Woonconcept, was een van onze doelen, en die hebben
we behaald! Bij een groot aantal beslissingen hebben wij aan de fundering kunnen staan,
mee kunnen denken en praten, om zo voor u als huurder zo veel mogelijk te realiseren.
Daarnaast hebben wij in samenwerking met Huurdersvereniging Meppel,
Huurdersvereniging Cascade in Hoogeveen op kunnen richten. Dit is nu een stevige
vereniging welke veel toekomst heeft. Vanaf 2016 heeft huurdersvereniging De Veste samen
met huurdersvereniging Meppel en Huurdersvereniging Cascade een stevige samenwerking.
Want onze denkwijze is; ‘samen staan we sterk’
Om zoveel mogelijk voor u te kunnen realiseren, is er in 2016 voor het eerst vergaderd met
diverse voorzitters uit onze omgeving. Dit bevalt dusdanig goed, dat dit nu een vergadering
is welke elk kwartaal terug komt. Wij als huurdersvereniging De Veste vinden het prettig om
te sparren met andere huurdersverenigingen, zo kunnen we van elkaar leren om nog meer
te kunnen betekenen voor de huurders.
Woonconcept verwacht van ons als huurdersvereniging professionaliteit, iets waar wij
constant aan werken. Dit doen wij bijvoorbeeld door cursussen bij te wonen bij de
Woonbond, samen werkingen aan te gaan met huurdersverenigingen, maar ook door onze
website en Facebook bij te houden. Op onze website vind u diverse onderwerpen en
documenten welke nuttig en informatief voor u als huurder kunnen zijn. Wij streven er naar
om deze zo actueel mogelijk te houden.
In het jaar 2016 zijn wij actiever geworden met het organiseren van themavergaderingen.
Ons streven is om minstens 3 keer per jaar buiten de jaarvergadering om een thema avond
te organiseren voor u als huurder. Wij zijn hierbij constant opzoek naar onderwerpen welke
interessant kunnen zijn. De feedback van u als huurder over deze avonden is zeer positief,
hartelijk dank!
Een groot onderdeel van onze vergaderingen vorig jaar ging over het nieuwe Sloop en
renovatie reglement. Hier hebben wij behoorlijk wat uren over gebrainstormt met
Woonconcept om zo tot een goed stevig document te komen waarbij wij voor u als huurder
hebben geprobeerd het zo goed mogelijk te doen. Het nieuwe Sloop en renovatie Reglement
zal gelden bij nieuwe sloopprojecten, niet bij de lopende projecten. Zo zal de sloop in
Steenwijk-West een van de eerste projecten zijn waarbij dit reglement ter sprake komt. Wij
hopen, dat u tevreden hiermee bent.
Het jaarverslag is opgemaakt door de secretaris van huurdersvereniging De Veste, mevrouw Vaartjes.

In 2016 hebben wij een nieuw lid mogen introduceren in ons bestuur. Dhr. Holterman neemt
zijn intrede als algemeen bestuurslid, helaas neemt hij tijdens de jaarvergadering 2017
afscheid.
Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen in ons als huurdersvereniging. Voor tips en
vragen kunt u ons altijd via diverse kanalen bereiken. Wilt u graag uw steentje bijdragen
voor de huurders binnen Steenwijkerland? U kunt zich altijd aanmelden als nieuw
bestuurslid!
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