Kort verslag van het overleg van het algemeen bestuur op
3 juni 2019

1. Opening en mededelingen
In het gebouw Keersoppermolen werkt het afzuigsysteem nog steeds op wintertijd. Gevraagd
aan aanwezige installateur dit aan te passen: “kan alleen in opdracht Wooninc.”.
2. Vaststellen extra agendapunten en punten voor de rondvraag
Agenda:
Rondvraag: huurverlaging of bevriezing
Woningtoewijzing Oirschot
3. In- en uitgaande post:
Het bericht over urgentieregeling wordt nader besproken; deze is wat aangescherpt;
belangrijkste is dat bij een echtscheiding maar één persoon een nieuwe woning kan aanvragen.
Zal ook worden besproken met bestuur Wooninc.
4. Verslag van het AB van 6 mei 2019
Verslag wordt goedgekeurd.
5. Verslag van het DB van 20 mei 2019
Geen opmerkingen.
6. Ingevoegd agendapunt: verlag van de ontmoeting met HVW
(HuurdersvertegenwoordigingWoonbedrijf)
De ontmoeting wordt besproken en heeft wat ideeën opgeleverd waarmee we verder gaan:
- Wellicht op een andere wijze onze jaarvergaderingen inrichten: bijv. een districtenstelsel of
steeds slechts met een paar bewonerscommissies tegelijk bij elkaar komen; een thema aan
de jaarvergadering koppelen.
- De telefoon via een externe helpdesk.
7. Evaluatie van het voorjaarsoverleg in Bladel
- Iedereen is van mening dat het zo niet kan en dat we naar een andere manier moeten
zoeken om beter contact met de bewonerscommissies en huurdersorganisaties te krijgen.
- De notitie van De Kempen wordt toegevoegd aan het verslag van het Voorjaarsoverleg.
8. Duurzaamheidsmanifestatie
Er zijn nog te weinig aanmeldingen; SHW gaat uitgebreid flyeren. Tevens besluit het bestuur
dat bij niet voldoende aanmeldingen ook de huurders van Stayinc. uitgenodigd gaan worden.
9. Inspiratiedag
Deze studiedag is georganiseerd en vindt plaats op maandag 29 juli.

10. Wie heeft wat in gebruik aan apparatuur
SHW neemt gezamenlijk de lijst door en komt tot de conclusie dat enkele bestuursleden aan
vervanging van apparatuur toe zijn. Dit proces wordt in gang gezet.
11. Werkgroepen
PR&communicatie; Social Media Via social media nogmaals aandacht vestigen op
duurzaamheidsmanifestatie; aanmelden kan tot 16 juni.
De Kempen: Van een aantal locaties kloppen de gegevens niet. SHW gaat dit uitzoeken.
12. Rondvraag
-Woningtoewijzing Oirschot: aanstaande donderdag is er een overleg met het bestuur van
Wooninc. waarin we dit aan de orde zullen stellen.
-Verlaging of bevriezing huur: Ook dit onderwerp wordt a.s. donderdag aan de orde gesteld.
- SHW heeft vernomen dat een bewoonster van Vonderhof niet mee mocht gaan wandelen
omdat het een Vitalisactiviteit betrof. SHW zoekt dit uit.
13. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

