
Huurdersvereniging Omslag is dé huurdersbelangenbehartiger van
huurders vanWoonGenoot in Nijmegen. Uw huurdersvereniging staat
op voor de belangen van huurders en bestaat uit vrijwilligers die
spreken met de gemeente Nijmegen en verhuurder WoonGenoot.

Prettig, betaalbaar en veilig wonen zijn speerpunten waar HV Omslag
zich voor inzet. Door vergaande samenwerking met de wensen van de
huurders als leidraad, ontstaat een legitieme werkwijze met als
resultaat een prettigere woonomgeving voor de huurders van
WoonGenoot in Nijmegen
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Huurdersvereniging Omslag over het jaar 2020.

2020 stond voor uw belangenbehartiger in het teken van ‘op stoom’ komen met het
nieuwe bestuur en de fusievoornemens van WoonGenoot. Daarnaast hadden we te
maken met de coronapandemie die de nodige gevolgen bracht voor heel wat leden
van Huurdersvereniging Omslag. Gevolgen die verder gingen dan alleen de
gezondheid maar ook gevolgen die de inkomenszekerheid bĳ velen aan het
wankelen bracht.

Als bestuur van Huurdersvereniging Omslag zĳn we ons hier terdege van bewust.
We zĳn er immers voor en alle andere huurders van WoonGenoot. Ons streven is
dan ook om WoonGenoot ertoe over te halen om het huurbeleid waar mogelĳk te
matigen waardoor betaalbaar wonen haalbaar blĳft, nu en in de toekomst.

Dit jaarverslag is er om u op de hoogte te houden van wat wĳ hebben gedaan in
2020. We geven u inzicht in de dat waar we ons als bestuur voor u en alle andere
huurders voor hebben ingezet afgelopen jaar.

Wĳ wensen u voor het komende jaar heel veel gezondheid toe, we hopen dat wĳ als
HV Omslag kunnen bĳdragen aan prettiger, betaalbaarder en veiliger wonen in
Nĳmegen.

Meer actueel nieuws vindt u op onze website www.hvomslag.com. U leest hierop
meer over wonen en huren in uw wĳk, buurt of straat.

Marc Snippert,

Voorzitter Huurdersvereniging Omslag
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Jaarverslag van Huurdersvereniging Omslag

Terugblik 2020

2020 is een vol jaar geweest voor Huurdersvereniging Omslag. Mede door de
fusievoornemens van WoonGenoot en de professionalisering van de
huurdersvereniging is de frequentie van de overleggen verdubbeld ten opzichte van
2019.

Er vond met regelmaat overleg plaats met het bestuur, medewerkers van
WoonGenoot, de directeur-bestuurder en de huurderscommissarissen van
WoonGenoot.

Bestuurlĳke continuïteit
Gedurende het vorige verslagjaar was de bestuurlĳke continuïteit van HV Omslag
een groot vraagstuk. In 2020 zĳn oplossingen gevonden waarmee de vereniging in
staat is haar continuïteit te borgen.

Werving en selectie twee nieuwe bestuursleden:
Gedurende de zomerperiode wist het bestuur van HV Omslag met behulp van een
adviesbureau twee nieuwe leden te vinden voor het bestuur. Zĳ traden aan als
aspirant bestuurslid.
Eén van deze aspirant-leden heeft na een korte periode wegens
privéomstandigheden het bestuur verlaten en maakte plaats voor een nieuw aspirant
bestuurslid.

Het bestuur van HV Omslag

Het bestuur van Huurdersvereniging Omslag bestond op 31 december 2020 uit drie
personen. Twee bestuursleden zĳn in de Algemene Ledenvergadering van 26
november 2020 benoemd:
• Anja Kleyne, aspirant-secretaris
• Peter Dinnissen, penningmeester
• Marc Snippert, voorzitter

Vergaderingen

Formeel heeft Huurdersvereniging Omslag elke eerste woensdag van de maand een
vergadering. Tĳdens deze vergadering worden actuele en lopende zaken behandeld
en actiepunten besproken. Hierbĳ valt te denken aan het betaalbaar wonen het
onderhoud, duurzaam wonen en energiebesparing, de prestatieafspraken met de
gemeente Nĳmegen, Woongenoot en andere corporaties en huurdersorganisaties.
Ook voerden we overleg over de toekomst van het vastgoedbezit.
De directeur-bestuurder is twee keer per jaar en op uitnodiging van het bestuur bĳ
onze bestuursvergadering aanwezig. Hĳ praat ons dan bĳ over de zaken waar
WoonGenoot mee bezig is. Uiteraard heeft het bestuur de mogelĳkheid om de
directeur-bestuurder te bevragen over uiteenlopende onderwerpen.
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Activiteiten 2020

1. Algemene Ledenvergadering 26 november 2020
2. Huurdersraadpleging
3. Bĳdrage geleverd aan totstandkoming prestatieafspraken
4. Scholing: Wegwĳs in de sociale huursector
5. Adviezen aan WoonGenoot

1. Algemene Ledenvergadering 26 november 2020
Vanwege de coronapandemie is in 2020 een digitale Algemene Ledenvergadering
gehouden. Tĳdens de Algemene Ledenvergadering zĳn de aspirant bestuursleden
aangesteld, deed de penningmeester verslag van de financiële verantwoording van
het afgelopen jaar, lichtte de voorzitter de ondernomen activiteiten toe, keurde de
ALV de jaarrekening onder dankzegging aan de kascommissie goed en werd
décharge verleend aan het bestuur.

2. Huurdersraadpleging
Op de avond waarop de ALV plaatsvond, vond aansluitend een huurdersraadpleging
plaats. Deze stond in het teken van de fusievoornemens van WoonGenoot.
In november 2020 zette HV Omslag een digitale enquête uit onder haar leden.
Centraal stond de vraag waar vanuit de huurders bekeken, de nadruk op moest
komen te liggen bĳ het vinden van een fusiepartner.
De bevindingen uit de enquête hebben we tĳdens de digitale huurdersraadpleging
getoetst bĳ de deelnemende leden.
Tĳdens deze bĳeenkomst ontving het bestuur waardevolle aanvullende informatie die
omgezet is in een advies aan WoonGenoot. Eind december bracht HV Omslag dit
belangrĳke advies uit. De inbreng van onze leden is voor ons steeds de maatstaf
geweest om zaken bespreekbaar te krĳgen bĳ de twee fusiepartners.

3. Bĳdrage geleverd aan totstandkoming prestatieafspraken
Woningcorporaties in Nĳmegen maken samen met de huurdersorganisaties en de
gemeente gezamenlĳk prestatieafspraken. De totstandkoming van deze afspraken
vindt plaats tussen juli en 15 december. Elke partĳ draagt aan dit proces bĳ vanuit
een gelĳkwaardige rol. Het bestuur van HV Omslag heeft vooral ingezet op
betaalbaar wonen en het verhogen van de beschikbaarheid van woningen. Er is
tenslotte veel nood aan woningen in onze stad.

4. Scholing: Wegwĳs in de sociale huursector
Het bestuur volgde deze cursus en kreeg meer inzicht in de Overlegwet, Woningwet
en praktische tips om een huurdersorganisatie te besturen.

5. Uitgebrachte adviezen aan WoonGenoot:
• Het bod dat Woongenoot voor 1 juli uitbrengt aan de gemeente
• Jaarlĳkse huurprĳsaanpassing 2020
• Begroting WoonGenoot
• Zienswĳze fusieverkenning
• Ongevraagd advies betreft de keuze van een fusiepartner
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Begroting

De begroting 2021 van HV Omslag is met WoonGenoot besproken, gecontroleerd en
goedgekeurd.

Huurdersvereniging Omslag
Aldenhof 1433

6537 CH NĲMEGEN
info@hvomslag.com

Telefoon: 06-83 874 353
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