Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 was wederom een bewogen jaar, veel keuzes zijn gemaakt, veel hoofden gebroken
over complexe vraagstukken en we hebben weer hard ons best voor jullie als huurders gedaan. In
die jaarverslag nemen we u kort mee:
1. In 2019 is er een nieuwe website gekomen, de oude functioneerde helaas niet meer naar
behoren en is vervangen voor een nieuwe website. De mail werkt hierdoor ook weer optimaal.
2. Dhr. Sommer is afgetreden als voorzitter en vervangen door dhr. Veenstra. Dhr. Sommer blijft
wel binnen het bestuur, maar dan als algemeen bestuurslid.
3. Er is veel werk gaan zitten om wederom de samenwerking met 3HV (Hoogeveen en Meppel)
op te zetten. Helaas heeft dit tot niet geleid en is er nog geen samenwerking in 3HV vorm.
4. De prestatie afspraken zijn ook voor 2020 weer met succes voltooid. Alle partijen zijn het eens
met dit document.
5. Het huurakkoord van 2019 is positief afgesloten met enkel een huurverhoging van enkel de
inflatie.
6. Er zijn diverse renovaties gaande binnen Steenwijkerland. Huurdersvereniging de Veste is hier
nauw bij betrokken en heeft contact met zowel bewoners bij vragen als Woonconcept. Wij
zetten ons hier 100% voor in.
7. 2019 stond in het teken van verduurzamen en energie prestatie vergoedingen van het
woonbestand van Woonconcept. Samen met Woonconcept en bewoners hebben wij hier veel
aandacht aan besteed.
8. DAEB/ niet DAEB had ook in 2019 onze volledige aandacht, dit is met positief gevolg
afgesloten voor nu.
9. Er is een nieuwe Raad van Commissarissen gekozen.
10. De dag van het huren was in 2019 een groot succes, huurdersvereniging de Veste vond het
een leuke en interessante dag om aan mee te werken.
11. Huurdersvereniging de Veste vergaderd minimaal 1 keer per maand met eigen bestuur, met
uitzondering van de maanden augustus en december ivm vakantie. Met Woonconcept
vergaderen we minimaal elke 3 maand, maar in theorie is dit elke maand.

Het jaarverslag is opgemaakt door Laura Vaartjes 11-03-2020

