Jaarverslag Bewonerscommissie Huurgenoot

Toelichting. Bewonerscommissies (BC’s) kunnen jaarlijks een bijdrage krijgen van Huurgenoot voor te maken
kosten. Daarvoor is wel vereist dat een BC tijdig een jaarverslag opstuurt naar Huurgenoot (HG) over het
afgelopen jaar. HG vraagt u onderstaand formulier in te vullen om beter en directer zicht te krijgen op alles
wat door BC’s aan activiteiten werd ondernomen. Welke problemen deden zich daarbij voor, welke
oplossingen werden gekozen en welke kosten waren er mee gemoeid?
Dit jaarverslag graag per e-mail (voorkeur) of per post uiterlijk 15 februari 2019 terugsturen naar de
penningmeester van HG, de heer C. Markiet, Aalbersestraat 284 II, 1067 GR Amsterdam. E-mail:
c.markiet@huurgenoot.nl

Administratieve gegevens Bewonerscommissie
Naam Bewonerscommissie
Voorzitter
Bewonerscommissie

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Penningmeester
Bewonerscommissie

Naam:

Secretaris
Bewonerscommissie

Naam:

E-mailadres:

E-mailadres:

Namen overige
bestuursleden

Overzicht activiteiten Bewonerscommissie
Aantal vergaderingen van de BC
Antal bijeenkomsten met de huurders
Tussen SG en HG is een jaarlijkse overlegcyclus vastgelegd. Hierbij is bepaald welke punten minimaal, in
het overleg tussen BC en Stadgenoot, aan bod komen en wanneer dit overleg uiterlijk plaatsvindt. De
hieronder staande vragen gaan over die overlegcyclus.
Zie ook: http://huurgenoot.nl/jaarlijkse-overlegcyclus-bewonerscomissies/
In welke maand heeft dit overleg tussen SG en de
BC plaatsgevonden?
Welke van de volgende agendapunten zijn daarbij
Ja
Nee
N.v.t.
aan bod gekomen?
Onderhoud
Schoonmaak
Activiteitenplan
Bewonersinitiatieven
Tuinonderhoud
Servicekosten
Agenda VvE

Is de BC door SG geïnformeerd over de mate van
het opnemen van de resultaten van dit overleg bv.
in de het overleg met de VVE?

Hoe beoordeelt de BC deze gang van zaken?

Zijn door de BC nog andere dan bovengenoemde
agendapunten ingebracht voor bovengenoemd
overleg?

Zo ja, welke en wat was het resultaat?

Aantal contacten met de sociaal wijkbeheerder.
Welke onderwerpen betrof dat vooral?
Maximaal twee belangrijkste noemen.

Aantal:
1.

2.

Is door de BC nog aan andere activiteiten
deelgenomen ( bijvoorbeeld Gemeente)?

1.

Zo ja, graag maximaal twee belangrijkste noemen
2.

Zijn er scholingen gevolgd door leden van de
BC.

Ja.

Nee.

Ja.

Nee.

Welk onderwerp?
Is er behoefte aan scholing?
Zo ja, welk onderwerp?
Digitaal of Fysiek?

Belangrijkste onderwerpen en bereikte resultaten
1.
Wat waren de drie belangrijkste onderwerpen die
afgelopen jaar aan de orde waren binnen de BC?
Graag kort noemen.
2.

3.

1.
Welke resultaten zijn bij deze onderwerpen bereikt?

2.

3.

1.
Bij welke twee belangrijke onderwerpen of zaken
waarvoor aandacht gevraagd is, werd geen of weinig
resultaat bereikt?
2.

Wat is naar de mening van de BC daarvan de
redenen?

1.
Aan welke onderwerpen besteedt de
Bewonerscommissie komend jaar vooral aandacht
of gaat activiteiten erover ontplooien?
Maximaal twee belangrijkste noemen.
2.

Verwacht de BC volgend jaar extra steun te kunnen
gebruiken van Huurgenoot? Zo ja, over welk
onderwerp.

Huurgenoot bespreekt veel beleid zaken met
Stadgenoot waaronder huurbeleid, duurzaamheid en
gemengd beheer. Wil de BC Huurgenoot hierin
ondersteunen in een werkgroep? Zo ja, welk
onderwerp?
Naam.
A.u.b. naam en telefoonnummer vermelden van de
geïnteresseerde(n)
Telefoonnummer:

Financiën
Elke bewonerscommissie kan beschikken over een budget van € 275,- per jaar. Betalingen en gemaakte
kosten kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester van Huurgenoot, de heer C. Markiet. U dient het
daarvoor bestemde verantwoordingsformulier in te vullen. Tevens dient u ter verantwoording de
bijbehorende nota’s mee te sturen.
Voor een nieuwe bijdrage stuurt u voor 15 februari 2019 het aanvraagformulier naar de penningmeester.
Het financieel reglement van Huurgenoot is van toepassing en is te vinden op onze website van
Huurgenoot: www.huurgenoot.nl

