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Inleiding 
 

In 2015 is er een werkplan gemaakt voor 2016. De meeste elementen hieruit zijn in 2016 gerealiseerd of 

in ieder geval is de realisatie gestart. 

Hoofdmoot van het werk van De Brug blijft het geven van adviezen en soms instemming bij 

onderwerpen van beleid van Havensteder. Hieronder vindt u de onderwerpen die aan de orde zijn 

geweest. Hier is een nieuwe werkwijze gebruikt waarbij vóór de adviesaanvraag een informatie- en 

discussieronde is gehouden om tot beleidsvoorstellen te komen.  

Een tweede belangrijke zaak is het maken van de prestatieafspraken voor 2017, dat in 2016 voor het 

eerst in een driepartijen overleg plaatsvond. Dit zal jaarlijks herhaald worden en vraagt dus vaste inzet 

vanuit het bestuur. 

De Brug heeft ook meegedaan aan de Proeftuin Samenwerken in Beleidsprocessen van de Woonbond 

en Aedes. Dit traject heeft inzicht gegeven in onderdelen van de beleidsvorming die een andere insteek 

nodig hebben, maar ook in hoeverre huurdersorganisaties de professionals kunnen bijbenen en welke 

inzet en houding nodig is bij medewerkers van de corporaties. 

Een nieuw onderwerp dat in 2016 aan de orde kwam is het Koersplan 2018 tot 2022 van Havensteder. 

Hieraan is in 2016 – en wordt doorlopend in 2017 - gewerkt met De Brug. Per onderwerp is een AB-lid 

afgevaardigd om met Havensteder de informatie en ideeën hierover te verzamelen om tot een 

beschrijving te komen in het Koersplan. Voor het onderwerp “betaalbaarheid” is een bijeenkomst 

georganiseerd met huurders uit verschillende gebiedsorganisaties en bewonerscommissies. 

Communicatie met de achterban is in 2016 opgepakt via de website – www.shadebrug.nl – en 

persoonlijk contact. 

Ontwikkelingen met de bestaande werkgroepen van Havensteder en De Brug worden in punt 6 

weergegeven. Er is ook een enquête gehouden onder de deelnemers aan de werkgroepen over de opzet 

en gang van zaken. Deze wordt in 2017 gebruikt om werkgroepen te handhaven en eventueel nieuwe op 

te zetten. 

Als laatste onderwerp geldt de bestuurssamenstelling vanaf januari 2017 en de noodzaak het bestuur uit 

te breiden gezien het werk dat er ligt en het betrekken van huurders uit zoveel mogelijk gebieden al dan 

niet via een gebiedsorganisatie. 

Adviezen en instemming 

Strategisch voorraadbeleid 
Dit is beleid voor het beheer van de totale woningvoorraad, waarbij vastgelegd wordt welke soorten en 

hoeveel woningen er de komende jaren in huur afgetopt worden, welke en hoeveel in huur 

geliberaliseerd, welke en hoeveel verkocht en waar eventueel sloop/nieuwbouw van toepassing is. De 

Brug heeft erop aangedrongen ruim voldoende voorraad beschikbaar te houden voor de primaire 

doelgroep, oftewel de huurders die afhankelijk zijn van huren, waarvoor huurtoeslag mogelijk is. 

Daarnaast op aandacht voor de lage middeninkomens die nu vaak tussen de wal en het schip vallen en 

geen hoge geliberaliseerde huren kunnen betalen. 

Zie voor de volledige adviesaanvraag en het advies van De Brug de website. 
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Huurverhoging 2016 en huursombenadering 2017 
Het was een tijd onduidelijk of de huursombenadering al in 2016 in werking zou treden. Dit is echter 

uitgesteld tot 2017. 

Voor 2016 gold nog de huurverhoging met mogelijke extra inkomensafhankelijke verhoging. 

Over deze huurverhogingsronde is vóór de adviesaanvraag officieel werd gedaan, eerst overleg tussen 

Havensteder en de Brug geweest over de verschillende varianten. Omdat duidelijk was uit de 

voorgaande jaren, dat het laagste percentage voor de laagste inkomens al flinke problemen opleverde is 

gekozen om deze groep te ontzien en geen of heel weinig huurverhoging te geven op huren onder de 

aftoppingsgrens van de huurtoeslag. De inkomensafhankelijke huurverhoging zag De Brug liever 

helemaal verdwijnen, maar dat is niet gelukt gezien de financiële situatie van Havensteder. Wij blijven 

van mening dat deze extra huurverhoging geen enkele zin heeft om huurders te laten doorstromen naar 

de duurdere sector, omdat daarin geen voor hen betaalbaar aanbod is. 

Zie voor het uiteindelijke voorstel en ons advies de website van De Brug. 

 

In 2017 wordt de huurverhoging bepaald aan de hand van huursombenadering, waarbij het percentage 

van de inflatie + 1% voor het totaal van de sociale huurvoorraad (met een aantal uitzonderingen) als 

maximale huurverhoging gevraagd mag worden. Bij deze benadering worden verschillende 

huurverhogingspercentages toegepast. Hiervoor wordt eerst gekeken wat de maximale streefhuur in 

een complex is en wordt de huurverhoging per woning hoger of lager (of niets) naar gelang de huur ver 

onder of weinig tot niets van de maximale streefhuur af ligt. 

Bij nieuwe verhuringen moet ook deze streefhuur 85% van de maximaal redelijke huur worden 

gehanteerd. Voorheen en ook in 2016 werd geharmoniseerd tot 98%. 

Hierdoor ontstaan er minder grote verschillen tussen nieuwe en al lang ergens wonende huurders. 

Overigens worden woningen met een vrijesectorkwaliteit bij mutatie wel naar de markthuur 

overgebracht. Aan de andere kant kan de streefhuur lager zijn in combinatie met doelgroepen van 

beleid. 

Geen makkelijk onderwerp en er is ook flink overlegd en uitgelegd voordat De Brug een advies kon 

geven op de uiteindelijke adviesaanvraag. 

Zie de website voor volledige aanvraag en advies en ook de reactie op het advies van Havensteder. 

Begin 2017 wordt gestart met de uitwerking van de prijs/kwaliteit verhoudingen en de varianten in 

huurverhoging. Dit belooft ook nog een flinke puzzel te worden. 

DAEB en niet DAEB splitsing 
Deze splitsing van sociale huurvoorraad en geliberaliseerde woningvoorraad en bedrijfsruimten is een 

opdracht van het ministerie. Gekozen is voor een administratieve splitsing. 

Diverse zienswijze aanvragen bij verkoopplannen 
Deze gingen over losse panden en een paar panden naast elkaar. Met name in Noord is aandacht 

gevraagd voor verkoop met renovatieplicht en behoud van beeldbepalende elementen bij complexen op 

de Noorderboulevard en historische huisjes in de Rottebocht. 
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2. Prestatieafspraken 
Een nieuwe taak voor huurdersorganisaties is het deelnemen aan het maken van prestatie- afspraken 

met hun gemeente en corporatie. Hiervoor moet een woonvisie van de gemeente het uitgangspunt zijn. 

Voor Capelle a/d IJssel heeft dit goed gewerkt. Er waren korte lijnen tussen Havensteder, gemeente en 

vertegenwoordigers van de huurders. De woonvisie van de gemeente leverde geen grote problemen op 

in het overleg. 

Voor Rotterdam lag dit totaal anders. Al voordat de prestatieafspraken gemaakt konden worden was er 

een stevig conflict tussen huurdersorganisaties en de gemeente. Ook Havensteder was erg kritisch en 

steunde de huurders. Havensteder heeft een dialoog over de woonvisie georganiseerd met 

vertegenwoordigers van de 4 grote corporaties, de huurdersorganisaties van die corporaties en de 

gemeenteraad. Hierbij werd n.a.v. vragen van de huurdersorganisaties een overzicht gegeven van het 

verlies aan sociale woningvoorraad als er volgens de woonvisie gewerkt zou worden. Ook een overzicht 

van de huidige voorraad en wat daarvan geliberaliseerd en verkocht zou worden. Heel verhelderend 

voor de huurdersorganisaties om een totaalplaatje te zien voor hun onderhandelingen met de 

gemeente. 

De verschillende huurdersorganisaties hebben een referendum aangevraagd, waarvan de uitslag helaas 

niet geldig was wegens een te geringe opkomst. De afgevaardigden van de huurdersorganisaties van 

Havensteder, Woonstad, Woonbron, Vestia en de SOR hebben onderling overleg gehad over de gang 

van zaken bij hen en onderwerpen van belang, zodat zij voorbereid het prestatieafspraken overleg in 

konden. 

In de tussentijd was er wel overleg tussen de afgevaardigden vanuit de Brug en Havensteder en in het 

begin ook met de gemeente. De rollen en verantwoordelijkheden werden besproken. De Brug heeft 

aangegeven wat voor haar de speerpunten in de afspraken zouden zijn en ook dat bij verschil in mening 

niet voor een onderwerp getekend zou worden. Er is ook afgesproken wat De Brug aan prestatie zou 

kunnen leveren. 

Havensteder en De Brug hebben samen het bod aan de gemeente gemaakt. Dat verliep in goed overleg, 

aanvullingen en kritiek van De Brug werden serieus genomen. 

Keurig voor 1 juli werd het bod bij de gemeente aangeboden. 

Daarna volgde het moeilijkste deel. Het overleg met de gemeente. Aanvankelijk stelde de 

gemeenteambtenaar zich erg strikt op en ging uit van de woonvisie. Aangezien het referendum nog 

gehouden moest worden en de gemeenteraad nog geen definitief besluit kon nemen over de woonvisie, 

was dat niet acceptabel. 

Later kwam er iets meer ruimte en is op directieniveau met de gemeente gepraat, waardoor een aantal 

punten uit de woonvisie zijn aangepast en de nieuwbouwplannen in de sociale sector die eerst werden 

afgewezen, toch in de prestatieafspraken terecht zijn gekomen. De Brug heeft ook duidelijk gemaakt dat 

focussen op speerpunten van wethouders niet zonder meer geaccepteerd wordt, omdat dit niet in het 

belang is van alle Rotterdamse huurders van Havensteder. 

3. Proeftuin samenwerking huurdersorganisaties 

en corporaties 
De nieuwe woningwet scherpte de verhouding tussen huurdersorganisaties en corporaties aan. De 

huurdersorganisaties kregen een belangrijke rol bij de prestatieafspraken met de gemeenten. Nieuwe 
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zaken, nieuwe rollen. Aedes en de Woonbond hebben een landelijke “Proeftuin” georganiseerd. De Brug 

en Havensteder hebben hieraan meegedaan. Dit heeft er toe geleid, dat o.a. is onderzocht hoe De Brug 

en medewerkers van Havensteder elkaar ervaren, wat de beelden zijn en wat er voor verbetering 

vatbaar is. Ook is gekeken wat er van vrijwilligers gevraagd wordt, of dat haalbaar is en hoe je meer kan 

komen tot meedenken over beleid vanaf de start van het proces. Als laatste onderdeel is 

geïnventariseerd welke onderwerpen volgend jaar voor informatie, advies en instemming op de rol 

staan. Dit bleek zoveel te zijn, dat de noodzaak duidelijk werd om prioriteiten te stellen bij de huidige 

omvang van het bestuur. 

4. Koersplan voor de komende vier jaar 
Dit is in de praktijk, wat in de proeftuin aan de orde was. Samen denken om tot het Koersplan 2018-

2022 van Havensteder te komen. Hier wordt de mogelijkheid geboden om de ervaringen en wensen van 

de huurders te koppelen aan die van Havensteder. Behalve met beleidsontwikkelaars werd en wordt er 

ook gesproken met de medewerkers op de werkvloer, medewerkers van andere betrokken partijen en 

met huurders uit de achterban van De Brug. Hierdoor komt er een goed beeld hoe Havensteder met 

haar volkshuisvestelijke taak om kan gaan en wat daarvoor nodig is aan samenwerking, financiën en 

politieke lobby. 

Onderdelen van het koersplan waarmee in 2016 is gestart: 

• betaalbaarheid (woonlasten) 

• eerder thuis (bijzondere doelgroepen) 

• langer thuis (ouderen met hulpvraag) 

• thuis in de wijk 

• participatie formeel 

• dienstverlening 

5. Communicatie 

Website en nieuwsbrief 
Begin 2016 is de website – www.shadebrug.nl – verschenen. Tijdens het jaar is daar steeds meer 

informatie op komen te staan. Ook is een Nieuwsbrief verschenen die per email aan alle bij De Brug 

bekende bewonersgroepen is verstuurd. Deze groepen konden de nieuwsbrief ook weer doorsturen aan 

andere geïnteresseerde huurders. Ook in het bewonersblad van Havensteder is de website bekend 

gemaakt. Zo kunnen in principe alle huurders kennis nemen van informatie op de website en zich 

aanmelden voor de nieuwsbrief. Alle adviesaanvragen en gegeven adviezen zijn op de website geplaatst. 

Het is ook mogelijk via een link te reageren naar het bestuur van De Brug. Hiervan is diverse malen 

gebruik gemaakt en daardoor zijn een aantal problemen o.a. met afrekeningen stookkosten opgepakt. 

Jaarvergadering 2016 
Op 6 april is de tweede jaarvergadering van De Brug gehouden. Hier werd verslag gedaan van de 

werkzaamheden van 2015 en het werkplan voor 2016 gepresenteerd. 

Er werd apart aandacht besteed de prestatie afspraken. 
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De kersverse ervaring met de website was een belangrijk onderwerp. Er waren diverse tips en vragen 

over het werken hiermee. De vraag om een gewone nieuwsbrief via de post was ook te horen, omdat 

niet iedereen met een computer kan werken. Daarom wordt er regelmatig in het bewonersblad De 

Meerpaal van Havensteder een artikel over het werk van De Brug geplaatst. 

Een dringende oproep om extra bestuursleden heeft eind van het jaar geleid tot 3 kandidaten. 

Een volledig verslag van de jaarvergadering is toegestuurd aan de aanwezigen en op de website gezet. 

Ronde langs de gebiedsorganisaties 
Deze actie is naar aanleiding van de jaarvergadering ontstaan. Bestuursvertegenwoordigers van het 

algemeen bestuur zijn bij de verschillende gebiedsorganisaties langsgegaan om te horen wat zij van De 

Brug verwachten en welke specifieke zaken er in hun gebied spelen die extra aandacht nodig hebben. 

Gesprek met de raad van commissarissen 
Halverwege het jaar heeft het DB een gesprek gehad met twee leden die op voordracht van De Brug in 

de raad van commissarissen zitten. Er is gesproken over de gang van zaken rond de prestatieafspraken, 

de samenwerking met Havensteder, een andere manier van werken bij het ontwikkelen van beleid. De 

successen en knelpunten zijn benoemd. Het eerder betrokken zijn bij ontwikkeling van beleid wordt 

door het bestuur erg gewaardeerd. Dit leidt tot bijstelling van voorstellen en tot een beter afgewogen 

advies. 

6. Werkgroepen 
Er was bij het AB onduidelijkheid over wie bepaalde wat werkgroepen deden en wie eraan deelnamen. 

Werkgroepen worden doorgaans voorgezeten door Havensteder. 

Zijn het dan werkgroepen van Havensteder of van de Brug? Kan zomaar iedereen aanschuiven bij de 

werkgroepen of moet iemand voorgedragen worden? Zijn de huurders die deelnemen tevreden over 

het werk in en van de werkgroepen, is er behoefte aan scholing en wordt er voldoende teruggekoppeld 

vanuit de werkgroepen naar het AB? Vragen die in een enquête zijn gezet en aan alle deelnemers, ook 

van Havensteder zijn aangeboden. 

Werkgroep servicekosten en stookkosten 

Wijkbeheer 
De subwerkgroep Wijkbeheer is in 2016 verdergegaan met het onderwerp ‘betalen voor wijkbeheer’. In 

Schiebroek waren protesten tegen de aanzegging van het invoeren van deze servicecomponent bij oud-

huurders van Com•Wonen. In de werkgroep zelf werd ook verschillend gedacht over het bepalen door 

Havensteder van de meerderheid van instemmers per gebied, waarbij de reeds betalende oud PWS-

huurders werden meegeteld voor een groot gebied. Dit was aanvankelijk niet de opzet bij de huurders 

van Com•Wonen. In Noord bleek in het totale gebied geen meerderheid van 70% betalende huurders te 

zijn en werden methodes voorgelegd om huurders over te halen om dat wel te gaan doen. Doordat een 

huurder uit Schiebroek naar de rechter was gestapt, heeft het lang geduurd voor de werkgroep zich 

hierover verder kon uitspreken Uiteindelijk vond Havensteder het te arbeidsintensief om via enquêtes 

een meerderheid te verwerven en worden langzaam bij mutaties de servicecomponent en de kosten 

ingevoerd. Ondertussen is wel gesproken over de bezetting van het wijkbeheer en de taken. 
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Huismeesters zijn alleen nog in complexen met zorg aanwezig. De overige huismeesters zijn 

wijkbeheerder geworden. 

Als laatste onderwerp kwam het “boetebeleid” aan de orde. Dit is een dwangmiddel om huurders die de 

algemene ruimtes vervuilen hun gedrag te laten veranderen als aanspreken niet helpt. 

Warmtewet 
Dit is ook een subgroep, die mogelijk in de werkgroep Stook- en Servicekosten terugkeert. Hoewel het 

beleid voor het berekenen en afrekenen van de stookkosten volgens de Warmtewet in 

overeenstemming was vastgesteld, bleek het voor een aantal complexen niet goed uit te pakken. Bij 

Hoppesteyn in Crooswijk bleek dat het doorberekenen van algemene ruimtes van het verzorgings-

/verpleeghuis door Aafje onterecht was. In Ommoord bleek leidingverlies dat niet over de woningen 

was omgeslagen de boosdoener bij de enorme verschillen in de afrekeningen. Hopelijk zal de afrekening 

over 2016 minder problemen opleveren. Overigens zou er in 2017 een wijziging in de Warmtewet 

kunnen komen, waardoor blokverwarming via gasgestookte ketels uitgesloten wordt. 

Top 3 ergernissen 
Een succesvol initiatief dat dit jaar was verlengd.  Of dat voor 2017 ook gebeurt is nog niet helemaal 

duidelijk. Ook in 2016 kwamen weer vele aanvragen binnen, maar het budget was de helft van dat van 

het voorgaande jaar. In de Meerpaal was hieraan een apart artikel gewijd met informatie over de 

aanvraagmogelijkheid en de voorwaarden. Er zijn 21 aanvragen gehonoreerd met het beschikbare 

budget. 

Participatie in gemengde complexen 
Halverwege het jaar is deze werkgroep opgeheven. De verschillende proeven die er zijn gedaan om 

huurders te betrekken bij de VVE’s zijn niet succesvol geweest. Daarom heeft Havensteder besloten 

alleen inzet te plegen als huurders zelf initiatief nemen om met een VVE samen te werken. 

Toch blijkt in de praktijk, dat huurders een informatieachterstand kunnen hebben. Dit speelde o.a. bij 

het wijkbeheer. De minister heeft wel aangegeven, dat huurders meer betrokken moeten zijn bij de 

besluiten van de VVE’s. 

7. Bestuurssamenstelling 

Aftredende bestuursleden en zoeken naar vervanging en uitbreiding 
Met de samenstelling van het AB in 2016 was al duidelijk dat er te weinig mensen waren om al het werk 

over te verdelen. Door de komst van administratieve ondersteuning kwam er voor het DB iets meer 

lucht. Ook zijn niet alle gebieden vertegenwoordigd en dat is jammer. Daarom is gezocht naar 

kandidaten om het AB uit te breiden. Eind 2016 heeft dit geresulteerd in 3 kandidaten, 1 uit Oost, 1 uit 

Barendrecht (met roots in Lombardijen) en 1 uit Capelle a/d IJssel. Daar staat tegenover dat 2 van de 

zittende bestuursleden aangaven na hun termijn niet herkiesbaar te zijn. Hierdoor is nu de 

vertegenwoordiging uit Noord en West urgent. In 2017 gaat de zoektocht dus verder met name voor 

deze twee gebieden. Per saldo zijn er vanaf 1 februari 2017 dan 8 bestuursleden. 



 
 

Stichting Huurdersalliantie De Brug   8 

Taakverdeling DB 
Er is een overzicht gemaakt van de samenstelling van het DB en de taken die daarbij horen. Momenteel 

vervult de voorzitter tevens de taak van penningmeester. Door het vertrek van de secretaris komt ook 

die functie vacant. 

8. Financiële paragraaf 

Inleiding 
Het jaar 2016 was in financieel opzicht met name het jaar van de liquidatie van de SHC (Stichting 

Huurdersalliantie Com·wonen) in januari, een jaar na de vorming van De Brug. In 2015 en in januari 2016 

waren de financiën van de SHC ter beschikking van De Brug en werd derhalve geen bijdrage van 

Havensteder gevraagd. 

Eind januari was de liquidatie een feit en werd door De Brug een eigen bankrekening geopend. Dit is de 

reden waarom in het financiële overzicht met inkomsten en uitgaven er drie kolommen staan, SHC, De 

Brug en Totaal. 

 

Toelichting per kostenpost 
Hieronder worden alle kostenposten doorgelopen. In dezelfde volgorde als in het overzicht. 

Bijdrage Havensteder 
Tijdens het verslagjaar werd € 25.000 overgemaakt. Daar nog middelen resteerden vanuit het positief 

saldo van de SHC was geen verder bijdrage noodzakelijk. 

Administratieve ondersteuning  
Er werden, m.n. door een relatief rustige vakantieperiode minder uren gemaakt dan begroot met als 

gevolg uitgaven minder dan begroot.  

Bankkosten  
Geen bijzonderheden. 

Internet & telefoon 
Uitgaven minder dan begroot. Er werd geen eigen telefoon aangeschaft. De kosten zijn die, die gemaakt 

zijn door de administratieve ondersteuning voor een simkaart en een internetservice. 

Facilitering RvA  
Wegens inactiviteit van de RvA zijn daar ook geen middelen voor ingezet. 

Giften 
Hieronder is bijgeboekt het resterende positieve saldo van de SHC dat eind januari werd overgemaakt 

op de rekening van De Brug. Daarnaast is door De Brug geld overgemaakt naar de organisatoren van het 

referendum Woonvisie. En een gift werd ontvangen van de opgeheven Bewonerscommissie DC. 

Facilitering BC's & HV'n  
Er werden geen aanvragen op dit vlak gedaan en het begrote bedrag werd derhalve niet aangesproken. 
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Kosten jaarvergadering  
Iets minder uitgegeven dan begroot. 

Kantoorkosten  
Deze post was voorzien voor eventuele uitgaven aan kantoorhulpmiddelen maar werd nauwelijks 

aangesproken. De verwachting is dat wel kosten zullen worden gemaakt en daarom zal deze post 

opnieuw worden begroot. 

Literatuur  
Geen uitgaven; blijft wel op begroting. 

Nieuwsbrieven 
Deze werden via internetservice verzorgd; er werden daarom geen extra kosten voor gemaakt. Een lager 

bedrag zal worden begroot. 

Notariskosten 
Dit waren de kosten voor het opstellen van een notariële akte m.b.t. de liquidatie van de SHC, die niet in 

de begroting waren voorzien. 

Onkostenvergoeding bestuursleden  
Minder uitgegeven dan begroot door het beperkt aantal bestuursleden. 

Kosten vergaderruimten 
Er werd alleen gebruik gemaakt van gratis toegankelijke locaties. Een klein bedrag zal op de begroting 

blijven staan. 

Cursussen & Training  
Werd geen gebruik van gemaakt; blijft wel op de begroting, eventueel voor nieuwe bestuursleden. 

Top 3 ergernissen ondersteuning 
Kosten waren niet voorzien i.v.m. het “eigen budget” van dat project. 

Kosten verslaglegging vergaderingen  
Deze kosten vielen mee, mede door het beperken van het aantal – m.n. dagelijks bestuur – 

vergaderingen. 

Website onderhoud  
Kosten hoger dan begroot doordat de kosten van de “bouw” in 2015 pas in 2016 werden gefactureerd. 

Externe deskundigheid (PM)  
Geen uitgaven; blijft wel op begroting. 

Jaarafsluiting 
Hier staan alleen de kosten van een afscheidsetentje voor de SHC. De jaarafsluiting van De Brug zal een 

jaaropening worden in begin 2017. 

Bijlagen 
Als bijlagen zijn opgenomen: 
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Inkomsten en uitgaven 2016

bedragen in Euro's in uit in uit in uit

Bijdrage Havensteder - - 25,000.00 - 25,000.00 -

Administratieve ondersteuning - 613.47 - 10,344.39 - 10,957.86

Bankkosten - 31.81 - 80.82 - 112.63

Internet & telefoon - - - 54.45 - 54.45

Facilitering RvA - - - - - -

Giften - 5,845.96 6,545.96 1,000.00 6,545.96 6,845.96

Facilitering BC's & HV'n - - - - - -

Kosten jaarvergadering - - - 1,894.70 - 1,894.70

Kantoorkosten - 7.50 - - - 7.50

Literatuur - - - - - -

Nieuwsbrieven - - - - - -

Notariskosten - 920.79 - - - 920.79

Onkostenvergoeding bestuursleden - 1,380.00 - 4,670.60 - 6,050.60

Kosten vergaderruimten - - - 115.00 - 115.00

Cursussen & Training - - - - - -

Top 3 ergernissen ondersteuning - 512.50 - 1,404.65 - 1,917.15

Kosten verslaglegging vergaderingen - 1,068.65 - 5,496.64 - 6,565.29

Website onderhoud - 3,571.11 - 469.48 - 4,040.59

Externe deskundigheid (PM) - - - - - -

Jaarafsluiting - 260.00 - - - 260.00

0.00 14,211.79 31,545.96 25,530.73 31,545.96 39,742.52

Sparen

Beginsaldo spaarrekening: 10,804.35 0.00 10,804.35

interest op sparen 82.51 0.00 82.51

opname spaartegoed 10,886.86 0.00 10,886.86

Eindsaldo spaarrekening*: 0.00 0.00 0.00

Betaalrekening

Beginsaldo betaal rekening: 3,324.93 0.00 3,324.93

Inkomsten 0.00 31,545.96 31,545.96

Opname spaartegoed 10,886.86 0.00 10,886.86

14,211.79 31,545.96 45,757.75

Uitgaven 14,211.79 25,530.73 39,742.52

Eindsaldo betaalrekening*: 0.00 6,015.23 6,015.23

*Begindatum saldi 1/01/16 1/02/16 1/01/16

*Einddatum saldi 31/01/16 31/12/16 31/12/16

Rekening SHC Rekening De Brug Totaal

1. een overzicht van inkomsten en uitgaven over 2016 (SHC en De Brug); 

2. de begroting van 2016 naast gedane uitgaven; 

3. de conceptbegroting voor 2017. 

Bijlage 1, inkomsten en uitgaven 2016 
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Bijlage 2, Begroting 2016 en uitgaven 
 

Begroting 2016   (rood is negatief)   

beschrijving begroot uitgaven verschil 

        

        

Administratieve ondersteuning   14,000  10,958 3,042 

Bankkosten         150  113 37 

Internet & telefoon         750  54 696 

Facilitering RvA         700    700 

Giften             -    6,846 6,846 

Facilitering BC's & HV'n      2,400    2,400 

Kosten jaarvergadering      2,200  1,895 305 

Kantoorkosten         600  8 593 

Literatuur         400    400 

Nieuwsbrieven         600    600 

Notariskosten*             -    921 921 

Onkostenvergoeding (12) bestuursleden      7,360  6,051 1,309 

Kosten vergaderruimten         600  115 485 

Cursussen & Training         800    800 

Top 3 Ergernissen ondersteuning**             -    1,917 1,917 

Kosten verslaglegging vergaderingen      9,000  6,565 2,435 

Website onderhoud***         800  4,041 3,241 

Externe deskundigheid (PM)      6,000    6,000 

Jaarafsluiting      1,000  260 740 

        

    47,360  39,743 7,617 

    * niet voorzien; liquidatie SHC 
   ** niet voorzien (inclusief declaraties over 2015) 
   *** inclusief eerste ontwerp en lancering in 2015 
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Bijlage 3, begroting 2017 
 

Begroting 2017   

beschrijving bedrag 

Administratieve ondersteuning       14,000  

Bankkosten               50  

Internet & telefoon            100  

Facilitering RvA                -    

Giften                -    

Facilitering BC's & HV'n            600  

Kosten jaarvergadering         2,000  

Kantoorkosten            200  

Literatuur            400  

Nieuwsbrieven            200  

Notariskosten                -    

Onkostenvergoeding (12) bestuursleden         7,360  

Kosten vergaderruimten            300  

Cursussen & Training            800  

Top 3 Ergernissen ondersteuning         1,200  

Kosten verslaglegging vergaderingen         7,000  

Website onderhoud            500  

Externe deskundigheid (PM)         6,000  

Jaarafsluiting         1,000  

    

        41,710  

Positief saldo 2016       -6,015  

Benodigde aanvulling       35,695  
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Ondertekening 
 

Dit jaarverslag over 2016 werd vastgesteld op de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 april 

2017. 

 

Rotterdam, 23 april 2017,  

 

namens het Algemeen Bestuur van Stichting Huurdersalliantie De Brug, 

 

 

 

Wim Martens, Arjan de Braal, 

voorzitter secretaris 


