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 Van de redactie 

                Eindelijk is de winter voorbij en gaan we hopelijk 

genieten van een heel mooie zomer. 

De vorige Schakel is ook bezorgd in Ruurlo. We hebben heel veel reacties gehad, 

zowel uit Borculo als uit Ruurlo met goede antwoorden op de puzzel. Daarom 

hebben we besloten een cadeaubon te verloten onder de goede inzenders van 

zowel Borculo als Ruurlo.  

De oplossing van de puzzel van voorjaar 2018:  

Woordzoeker: Vanuit hun nestjes maken de vogels orkestjes 

 Winnaars: Dhr S. Meijerink Borculo 

    : Fam. Vellekoop Ruurlo 

 

Zij hebben de cadeaubon van €15 inmiddels ontvangen. 

http://www.huurdersvereniging-borculo.nl/


Van de Voorzitter. 

 
Hallo lezers van de Schakel. 

Nadat we afscheid hebben genomen van de winter en de eerste warme dagen 

van 2018 hebben gehad is het tijd voor het voorwoord in de tweede Schakel van 

dit jaar. 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we als huurdersvereniging Borculo de 

kennismakingsbijeenkomst gehad met onze nieuwe huurders in Ruurlo.Het was 

een leuk samenzijn met de mensen uit Ruurlo op een goed bezochte avond en 

daar genieten we allemaal van. 

Ik spreek de hoop uit dat we in de komende tijd meer mensen kunnen 

verwelkomen bij onze vereniging. 

De huurdersverenigingen hebben vanaf 1 juli 2015 een grote stem in de 

gesprekken met zowel de gemeente Berkelland alsmede de wooncorporatie 

ProWonen en dat is zeer belangrijk voor de huurders die wij vertegenwoordigen 

en dat is voor de toekomst een grote steun voor diezelfde huurders. 

Een kort verslag van deze bijeenkomst staat verderop in deze Schakel. 

De eerste maanden van 2018 zitten er weer op en zijn begonnen zoals de laatste 

maanden van 2017 zijn geëindigd, er zijn alweer vele bijeenkomsten geweest en 

inmiddels hebben we advies uitgebracht op de Visie op Duurzaamheid en de 

huurverhoging. 

Ook is er een evaluatie geweest van de prestatieafspraken 2017 en zijn we 

begonnen met de besprekingen van de prestatieafspraken voor 2019, na 

meerdere bijeenkomsten komt de afronding in december van dit jaar. 

ProWonen is een paar jaar geleden gestart met een goede aanbieding voor het 

huren van zonnepanelen, doordat er onzekerheid bestaat over het voortbestaan 

van het “salderen”, dit betekent het in de zomer terug leveren van de teveel 

opgewekte stroom aan het net voor dezelfde prijs van de aan ons geleverde 

stroom, hebben wij als huurdersvereniging gevraagd om herziening van het 

aanbod en daar komt ProWonen nog in de eerste helft van dit jaar op terug. 

Als laatste wil ik u allen van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse 

ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 29 mei, aanvang 19.30 uur, in 

het wijkgebouw de Koppel, Julianastraat 37 te Borculo. 

Ik hoop op een grote opkomst van onze leden uit Borculo en Ruurlo. 

Voor nu veel lees- en puzzelplezier 

 Met vriendelijke groet, 

 Erwin Wolfs 



Terugblik 2017. 
                            Doelstelling 2018. 
 

 

Terugblik 2017. 
 
Het afgelopen jaar 2017 is een druk jaar geweest met vele vergaderingen en 

bijeenkomsten. 
De eigen vergaderingen, de gecombineerde vergaderingen bij ProWonen, het 
Lokaal overleg en de Samen 1 bijeenkomsten zijn elk jaar de basis.  

 
Daarnaast is het driehoeksoverleg van de gemeente Berkelland, ProWonen en de 

huurdersvereniging een uitdaging, we hebben meegewerkt aan 
bewonerscommissies daar waar groot onderhoud is gepleegd, we doen mee aan 
de Werkgroep Communicatie, we waren als bestuur voltallig aanwezig op de Dag 

van het Huren op 7 oktober 2017, we hebben meegewerkt aan het aanbieden 
van de woonlastencalculator bij TidA, we hebben een gesprek gehad met het 

Voormekaarteam en zijn aanwezig geweest bij het overleg over de pilot in 
Beltrum, zelfs met twee mensen mee geweest naar Stadskanaal en Musselkanaal 
om daar met eigen ogen te zien wat de krimp daar heeft gedaan met de beide 

plaatsen, al met al een hele lijst waaruit blijkt dat het druk is geworden voor 
bestuursleden van de huurdersvereniging. 

 
We zijn erg blij dat het aspirant bestuurslid bij ons is gebleven en in de algemene 
ledenvergadering aangesteld als nieuw bestuurslid, daarnaast zijn we in gesprek 

geweest met twee andere kandidaten, waaronder een oud-bestuurslid, maar het 
is ons niet gelukt om ze te bewegen toe te treden tot het bestuur. 

We blijven zoeken naar een of twee nieuwe bestuursleden mede omdat het 
bestuurslid Wim Tienkamp heeft aan gegeven dat hij stopt op de 

ledenvergadering van mei.  
Voor ons een tegenslag maar dit kunnen we (tijdelijk) opvangen met de overige 
vijf bestuursleden. Positief is dat Wim ons eigen blad de Schakel zal blijven 

bezorgen bij de leden. 
 

Wat wel heeft gewerkt is het bezorgen van een persoonlijke uitnodiging voor de 
jaarvergadering, het aantal aanwezige huurders is daardoor behoorlijk gestegen 
ten opzichte van 2016. 

 
Wat heel positief heeft gewerkt was de doelstelling van 2017 om de 

bestuursleden meer te betrekken bij de verschillende bijeenkomsten. 
We beseffen ons goed dat we moeten blijven investeren in kennis, het afgelopen 
jaar hebben we mee gedaan met een cursus van drie avonden georganiseerd 

door de Woonbond met als onderwerp de prestatieafspraken. 
Dit soort zaken worden in Samen 1 verband aangepakt en omdat die 

samenwerking zeer goed verloopt zullen dat prolongeren in 2018. 
 
Voor ons is het spijtig dat onze collega huurdersvereniging de HeVo inmiddels 

slapende is, het oude bestuur is teruggetreden maar blijft op de achtergrond 
aanwezig. Juist dat gebeuren staat een nieuw bestuur van de HeVo in de weg. 

Wij hebben meerdere keren onze hulp aangeboden waaronder aan ProWonen, 
maar we hebben het idee dat ProWonen daar niet echt aan heeft gewerkt en dat 



is spijtig want om een slapende of huurdersvereniging die is gestopt weer nieuw 
leven in te blazen is erg moeilijk, dit is vergelijkbaar aan Ruurlo. 
 

Wat betreft Ruurlo is de opzet gestart om de bewoners van de huurwoningen van 
ProWonen, totaal 578 gezinnen, aan te schrijven met de vraag om lid te worden 

van de huurdersvereniging Borculo. Hieraan heeft de afdeling communicatie van 
ProWonen in de persoon van Heleen Weerkamp op een fantastische manier aan 
meegewerkt. 

 
Eind 2017 bracht ook het einde van alle sloop, bouw- en onderhoudsplannen van 

de wijk de Koppel, een wijk waar we ons ook veel hebben ingezet en een wijk die 
prachtig is geworden. Wij hopen dat de huidige bewoners dit ook zien en eraan 
meewerken om deze prachtige wijk ook prachtig te houden. 

We zijn als bestuur zeer tevreden over de zaken die we hebben aangepakt en 
waaraan we mee hebben gedaan in 2017. 

 

           Doelstelling 2018.  
 
Ook in 2018 blijven we mensen benaderen om toe te treden tot het bestuur van 
de huurdersvereniging Borculo. 

  
Het plan dat eind 2017 is ingezet om de huurders weer te vertegenwoordigen 

gaat in 2018 verder en we hebben de hoop dat ook een of twee mensen uit 
Ruurlo bereid zullen zijn om tot ons bestuur toe te treden.  
Voor ons is dat een goede gelegenheid om heel snel tot veel kennis te komen in 

de plaats Ruurlo en haar bewoners. 
 

Begin 2018 brengen we het definitieve advies uit aan ProWonen over de Visie op 
Duurzaamheid deel 2. 
Voor dit jaar staat er een basisopleiding financiën ingepland, zodra we daar klaar 

mee zijn gaan we ons volgens afspraak melden bij Harry van der Lei om meer 
kennis te krijgen in het lezen van het jaaroverzicht. 

We gaan als Samen 1 onderzoeken om in de toekomst naast de huidige 
samenwerking ook een gezamenlijke website te beginnen, het moet een opzet 
worden die als basis in de toekomst uitgebreid kan worden met andere 

huurdersverenigingen. 
 

Samen 1 gaat ook in gesprek met het Verduursaam Energieloket om te komen 
tot een samenwerking en in overleg gebruik te maken van de energie-coaches 
die de afgelopen twee jaar zijn opgeleid. 

Deze coaches kunnen we uitnodigen op de jaarlijkse ledenavond maar zeker bij 
een inloopavond in Borculo wanneer het moment bekend is dat de slimme 

meters worden aangeboden door Alliander. 
Ook met Samen 1 gaan we contact leggen met de huurdersvereniging Siverder, 

van corporatie Sité, om kennis te delen. 
 
Als laatste werken we mee met het ontwerpteam Cycloonpark en denken mee 

met ProWonen over het eindfeest op 14 april a.s. 
 

Door de goede basis die we afgelopen jaren hebben gelegd zien we dit nieuwe 
jaar weer met vertrouwen tegemoet en verwachten weer een jaar met goede 
samenwerking met onze corporatie ProWonen. 



Op de koffie bij.......    
                                
 

Deze keer ben ik op de koffie bij Janny de Lange uit Ruurlo 
 

Janny is 1 van de 2 kandidaat bestuursleden vanuit Ruurlo en loopt een jaar 
met ons mee om te kijken of ze wilt toetreden tot het bestuur.  

 
Janny is geboren in Hengelo Overijssel. 

In 1965 is ze gehuwd en verhuisd naar Rotterdam vanwege werk. 
De woning die ze betrokken was een particuliere etage. 

Het was een oud herenhuis waar kamers werden verhuurd, hier heeft Janny 9 
maanden gewoond. Het was qua wonen echt afzien in deze woning, maar 

omdat er woningnood was, was je al tevreden met wat je kon krijgen. Het was 
echt klein. 

 

Op 1 januari 1965 verhuisden ze naar Capelle aan den IJssel. Daar werd een 
nieuw winkelcentrum gebouwd (Koperwiek). De eerste laag boven de winkels 

was een woonlaag voor de winkeliers, de tweede laag was voor andere 
woningzoekenden. Ze hebben hier totaal 4 jaar gewoond. Capelle aan den 

IJssel is na 1965 echt een voorstad geworden van Rotterdam met hoge flats. 
In 1968 is hier haar dochter geboren. 

 
In 1971 is ze naar een koopwoning verhuisd in Schoonhoven (zilverstad), dit 

was een split level woning. Een split level woning is een woning waar de 
verschillende ruimten met een halve verdieping verspringen, waardoor er een 

speelse indeling ontstaan. 
 

In 1974 verhuist ze in verband met werk van haar ( nu ex) man naar Ruurlo, 
Dit was ook een koopwoning. Ze vond het hier fijn wonen. 

In verband met toenemende gezondheidsklachten zocht Janny een woning in 

Ruurlo met slaapkamer en badkamer op de begane grond. 
 

Op het “T Rikkelder in Ruurlo werden door de woningbouw nieuwe woningen 
voor ouderen gebouwd. Vanaf de bouwplannen heeft Janny aangegeven hier 

wel een woning van te willen huren. Echter de helft van de gebouwde 
woningen gingen via een verloting, daardoor viste ze helaas achter het net. 

De toekomstige bewoners konden meebeslissen over de indeling van de 
woningen. De oorspronkelijke bewoner (hij heeft echter nooit gebruik van de 

woning gemaakt) had besloten de woonkamer aan 2 kanten uit te breiden. Dus 
het huis beschikt beneden over veel ruimte. Omdat de woning tot twee maal 

toe is afgezegd, kreeg ze in 1983 toch de beschikking over deze woning.  
 

Indeling van de woning. 
 

hal met toilet een trap naar de eerste verdieping, toegang tot een kleine 

berging met ruimte voor de wasmachine. Via de hal is er ook toegang tot de 
badkamer. Beneden is een ruime slaapkamer en van hieruit heb je ook toegang 



tot de badkamer. 

In de berging staat tevens de warmte terugwin installatie. Dit is een unit met 

een ventilator waarbij vervuilde lucht wordt afgevoerd en schone lucht 
aangevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning, de lucht 

wordt via de warmtewisselaar aan-en afgevoerd waardoor de warmte kan 
worden doorgegeven. 

Op deze manier kan er flink wat energie worden bespaard. 
Een grote kamer met een open keuken. 

De trap naar de eerste verdieping geeft toegang tot een grote overloop. Tevens 
is boven nog een grote 2 persoons- slaapkamer.  

Rondom de woning bevindt zich een grote tuin die Janny zo heeft ingericht dat 
dit weinig onderhoud nodig heeft. Omdat ze deze tuin zelf niet goed meer kan 

onderhouden, komen vrienden haar hierbij helpen. Janny vind de plek waar ze 
woont prachtig, maar op den duur zou ze wel wat kleiner willen wonen. 

 
Woonomgeving. 

 

Op het 't Rikkelder bevinden zich 35 ouderen woningen. In deze woningen 
wonen voornamelijk 70 plussers. Er is een buurtvereniging waar Janny lid van 

is geweest, maar het ledenaantal loopt door de vergrijzing flink terug. 
Voorheen stond er met het Ruurlose septemberfeest een tent waar ze bij 

elkaar kwamen voor een gezellige avond. En werd er een nieuwjaarsborrel 
gedronken bij de Keizerskroon. Ze is nu geen lid meer van de buurtvereniging. 

 
Janny kan nog niks over de Schakel zeggen, omdat zij deze nog maar 1 keer 

heeft ontvangen. Met de open dag van het huren dat vorig jaar plaats vond in 
het hoofdgebouw van ProWonen, vroeg Janny of er een huurdersvereniging 

was in Ruurlo. Ze kreeg als antwoord dat deze er nog niet was maar dat ze er 
wel mee bezig waren om dit nieuw leven in te blazen. Wel kon ze haar 

gegevens achterlaten. Toen er een brief kwam via de Huurdersvereniging 
Borculo voor lidmaatschap en eventuele bestuursfunctie heeft Janny hier op 

gereageerd.  

 
Janny is lid van het servicefonds, echter toen ze een lege batterij had van de 

brandmelder kreeg ze te horen dat deze niet onder het service fonds viel. Deze 
moest ze zelf maar vervangen. Op de vraag hoe ze dat moest doen in een 

trapgat van 4 meter hoog is het uiteindelijk wel via het servicefonds gedaan. 
Maar omdat dit ook wel erg hoog was voor de medewerkers hebben ze deze 

maar gelijk verplaatst naar een lagere plek met meer toegankelijkheid. Janny 
is erg tevreden met ProWonen. 

 
Hobby's. 

 
Janny is bij een bridgeclub en houd van fietsen. In verband met 

gezondheidsklachten doet ze dit op een elektrische fiets, ze fietst veelal alleen. 
Af en toe fietst ze met een kennis.  

Ook mag ze graag op vakantie gaan met vrienden/kennissen, voorheen deed 

ze dit met een kleine camper. Vorig jaar heeft ze de camper ingeruild voor een  
caravan. Ze gaat liever naar de camping in plaats van een huisje, omdat je dan 



sneller contact krijgt met andere mensen. Ze gaat dan het liefst naar Frankrijk 

i.v.m. de warme omgeving. 
 

Tot slot wil ik Janny bedanken voor het leuke en open gesprek. 
 

   Hermien Schulenbarg. 

 

 
 
P.S. 

 

Als ik ook een keer bij u op de koffie mag komen geeft u zich dan op.  
 

Voor wat lekkers bij de koffie zorg ik. 
 

 
 

 
 

 
 

Oproep !!!! 
   
   
 

Voelt u zich ,na het lezen van de schakel geroepen om ook iets te 
betekenen voor onze huurders, schroom dan niet en kom eens een 

vergadering van de huurdersvereniging bijwonen. 
 

Daar krijgt u alle nodige informatie. 
 

Ook kunt u alle info vinden op ons geheel vernieuwde website die per 
1 juni online is: 

 
www.huurdersvereniging-borculo.nl 

 
Wij heten u van harte welkom! 

 

Samen staan we sterk toch!!!!                                                                     

http://www.huurdersvereniging-/


UIT  DE  KRANTEN 

1. Huurtoeslag. 

Het kabinet wil met een wetswijziging komen om de huurtoeslag 
aan te passen. Dat betekent voor de huurders dat deze toeslag 
de komende jaren fors lager zal worden. 

Deze financiële tegenvaller ontstaat, doordat de huurders meer 

kwijt zijn aan hun woning zonder dat daar een hogere 

huurtoeslag tegenover staat. 

De Woonbond is fel tegen deze maatregel en vreest, dat veel huurders hun 

woonlasten in de toekomst niet meer kunnen opbrengen. Vooral de laagste 

inkomens voelen dit rechtstreeks in hun portemonnaie, aldus de Woonbond. 

2. Winst. 

Uit berekeningen van de Woonbond blijkt, dat de woningcorporaties jaarlijks 

gemiddeld ongeveer 1500 euro winst maken op een sociale huurwoning. En de 

grote waardestijging van vastgoed is dan nog niet meegerekend. 

Maar de huurprijzen blijven stijgen en steeds meer huurders hebben grote 

moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Ook hebben de corporaties de z.g. 

verhuurdersheffing veelal doorberekend in hun huurprijzen, waardoor de 

woonlasten fors stijgen. Wel zijn er veel regionale verschillen op de 

woningmarkt. 

Wel dient hierbij de aantekening, dat de woningcorporaties in de komende jaren 

fors  moeten investeren in nieuwe woningen en verduurzaming. Ook het 

zogenaamde gasloze wonen vereist veel inventiviteit, om met allerlei innovaties 

dat in de toekomst mogelijk te maken. 

3. Op kosten 

Huizenbezitters worden op kosten gejaagd bij het gasloos maken van hun 

woning. Zij moeten ruim 600 euro aan de netbeheerder betalen om dat mogelijk 

te maken. En dit bedrag staat haaks op de plannen van het kabinet. 

Want vóór 2050 moeten bijna 8 miljoen huizen van het gas af, en deze “boete” 

stimuleert natuurlijk niet om vlug je huis gasloos te maken. Juist deze mensen 

verdienen een extra steuntje in de rug als een soort aanmoediging om het 

probleem snel aan te pakken.De netbeheerder stelt, dat het werk veel 

omvangrijker is dan vaak wordt gedacht. Bij groepen van huishoudens wordt 

korting gegeven in de vorm van een pakketprijs. 

Behalve weghalen is er voor huizenbezitters nog een optie, nl. het laten 

verzegelen van de gasleiding. De leidingen en de gasmeter blijven dan zitten, 

terwijl de hoofdkraan dan een slot krijgt. Dit wordt gezien als een tijdelijke  

oplossing, volgens Netbeheer Nederland   

     Wim Tienkamp 



 Groot onderhoud huizen Haarlo 

 
Vorig jaar is er groot onderhoud verricht aan de bejaarden woningen in Haarlo. 
 
Hierbij werd: 

-  Het keukenblok vernieuwd  
-  De badkamer voorzien van nieuwe tegels en nieuw sanitair. 

-  Op de bovenverdieping een groter dakraam geplaatst. 
-  Nieuwe buitendeuren geplaatst 
-  Alle ramen kregen HR++glas. 

-  Door het asbest moest ook het dak vervangen worden, dus kwam er een 
geheel nieuw dak en nieuwe pannen 

 
Al deze werkzaamheden waren voor de kerst klaar. 
 

Ook dit jaar zal er nog een woning opgeknapt worden aan De Pas. 
 

In het jaar 2016 zijn er drie woningen aan de Eibergseweg en een woning aan de 
Borculoseweg opgeknapt. 
  

Met nog de woning aan de Pas wordt het groot onderhoud in Haarlo afgesloten. 
 

 

Dinie Klein Hazebroek 

 

  Foto van het dakraam.   

                                                            En het vernieuwen van het dak. 

 

 



                      Voor de Puzzelaars                                               

Een woordzoeker                                               

 - AFGIFTE  - ONMENSELIJK 

 - BAREN  - ONVAST 

 - DAARACHTER - OOGSCHADUW 

 - DOODSTIL  - OPLAAIEN 

 - ETAGE  - OVERDADIG 

 - HOOGVEEN  - STROOIEN 

 - INBRAAK   - TONEEL 

 - KARTON  - WERELDBANK 

 - KOREA  - WESPENNEST 

 - MATERIAAL   - ZELFBEELD 

 - ONGENADE  - ZESDAAGSE 

 
 

 
           

 
 

En voor de liefhebbers:  een sudoku 
    
  

     7  9 5    

   9    6   

 5  4  3  9  

8  5    2  3 

1        7 

3   6    5  1 

 8  5  4  3  

  2    4   

   9 1 8    
 
Los de puzzels op. Oplossingen zijn: 

Voor de woordzoeker: het woord van de overgebleven letters    
Voor de sudoku:  het cijfer in het gekleurde vakje. 

Stuur uw oplossing(en) naar: 
Redactie Schakel Heerlijkheidstraat 10 7271 VH Borculo 
Of : h.v.borculo@gmail.com 

Onder de goede inzenders van de woordzoeker of de sudoku verloten we weer 
een bon van €15. 

O N M E N S E L IJ K M 

O E Z A O D I T N D K 

G E N E T T N A A O D 

S V E A S E B A R G L 

C G I D A D R E V O E 

H O O P L A A I E N E 

A O O E C N A A A V B 

D H R H A E K L G A F 

U E T F I G F A R S L 

W E S P E N N E S T E 

R K A R T O N E E L Z 



        

               H                    H.V. Borculo 

 
 
 
                     Notulen jaarvergadering huurdersvereniging Borculo. 
                                             Dinsdag 30 mei 2017. 
 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
Aanwezig zijn 11 leden van de vereniging, een aantal waar we blij mee zijn en 
een voltallig bestuur. 

 
 

2. Er worden geen extra punten toegevoegd aan de agenda. 
 
 

3. Er is één mededeling, dat is de afzegging van Joop van Toorn. 
 
 

4. De notulen van dinsdag 14 juni 2016 worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd. 

 
 

5. De doelstelling van de huurdersvereniging Borculo was en blijft dat we ons 
inzetten voor de belangen van onze leden. Dat deden we al jaren bij onze 
verhuurder, ProWonen, maar daar is sinds 1 juli 2015 aan toegevoegd de 
gesprekken met de gemeente Berkelland. Daar waar in het verleden de 
corporatie samen met de gemeente de meeste zaken voorbereiden en dan 
pas doornamen met de huurdersverenigingen is er nu sinds het in werking 
treden van de nieuwe Woningwet 2015 een derde partij bij gekomen die vanaf 
het begin om tafel zit met bovengenoemde partijen: de huurdersverenigingen. 
Het is prachtig om dit allemaal bij te wonen maar het houdt ook in dat er veel 
meer vergaderingen zijn bijgekomen en dat er daarnaast meer van ons wordt 
verlangd, we moeten om een goede gesprekspartner te zijn meer kennis 
binnen halen en daar zijn we mee bezig. In het algemeen zijn we zeer 
tevreden over de manier waarop ProWonen de zaken aanpakt, er komen 
mooie nieuwbouwwoningen en veel oudere worden op een goede manier 
aangepakt middels renovatie of groot onderhoud waarna de woningen weer 
25 jaar mee kunnen.  
Naast de jaarlijkse terugkomende gesprekken over huurverhoging, 
prestatieafspraken, participatie overeenkomst en spelregels zitten we in 
commissies zoals de werkgroep woonlasten, de werkgroep communicatie, het 
digitaal daten van ProSiWo, dat zijn de samenwerkende corporaties 
ProWonen, Sité en Wonion en de werkgroep woonlastencalculator, daarnaast 
werken we intensief samen met de huurdersverenigingen Lichtenvoorde en 
Zelhem.  
Hoewel we te boek staan als vrijwilligers zullen we ons meer moeten 
professionaliseren, dat zien we als het middel om ook in de toekomst een 
goede huurdersvereniging voor onze huurders te blijven. Dan is het goed om 
te weten dat je bepaalde specialismen kunt neerleggen bij de samenwerkende 
huurdersverenigingen. 
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We moeten ook blijven kijken naar wat de toekomst ons brengt, hebben we 
voldoende woonruimte voor onze jongeren en is er voldoende aanbod van 
levensloopbestendige woningen voor de ouderen, want zoals we allen weten 
is de Achterhoek al een aantal jaren tot een krimpgebied verklaard en treedt 
de vergrijzing op in de nabije toekomst. 
Wij zijn als bestuur op de goede weg maar blijven om ons heen kijken naar 
aanvulling voor het huidige bestuur, dit is een grote noodzaak om goed te 
blijven functioneren. 
We zijn er als huurdersvereniging Borculo (nog) niet in geslaagd om de 
bewoners van Ruurlo, daar is momenteel geen huurdersvereniging, te 
interesseren voor een nieuwe vereniging maar dit gaan we samen met de 
afdeling communicatie van ProWonen oppakken. 
Daarnaast hebben we aan gegeven bij ProWonen dat we te allen tijde willen 
helpen om ook de huurdersvereniging HeVo, Hengelo en Vorden, weer op te 
starten. 
Daarnaast mogen onze leden ook in de toekomst van ons verlangen dat we bij 
elke renovatie, groot onderhoud of sloop met nieuwbouw klaar staan om 
samen met hen zitting te nemen in de bewonerscommissies. 

   
 

6. De kascontrole is dit jaar gedaan door de dames van Zijp en ten Veen, we 
danken hen voor hun inzet en nemen afscheid van mevrouw van Zijp die de 
controle voor het tweede jaar heeft gedaan. Haar plaats wordt de komende 
twee jaar ingenomen door mevrouw Teunissen.  

   
 
7. Het financiële jaarverslag van 2016 is door de dames goedgekeurd, over de 

begroting van 2017 was een vraag en die wordt beantwoord bij agendapunt 
11, de rondvraag. 

 
 

8. De twee bestuursleden Wim Tienkamp en Hermien Schulenbarg die aftredend 
zijn worden unaniem herkozen in het bestuur. 

 
 

9. Dinie Klein Hazeboek, een mevrouw die inmiddels een jaar met ons mee loopt 
en afkomstig uit Haarlo, wordt ook unaniem gekozen in het bestuur. 

 
 

10. Twee tot drie keer per jaar ontvangt elk lid van onze vereniging het eigen blad 
De Schakel, we zijn er trots op dat wij naast onze website 
www.huurdersvereniging-borculo.nl ook dit blad bezorgen. Onze vraag is of er 
suggesties zijn of zaken die de mensen missen op het gebied van informatie. 
Er is zijn twee voorstellen gedaan om van een aantal leuke zaken die worden 
georganiseerd in Borculo, Haarlo, Geesteren en Gelselaar verslag te doen, 
daarnaast foto’s van meerdere wijken te plaatsen en zaken van de historische 
vereniging Borculo. 

 
 

11. In de rondvraag werd dezelfde vraag gesteld als bij agendapunt 7, de 
begroting voor 2017. Daarin staat nog steeds de contributie vermeldt van de 
Woonbond terwijl in de notulen van vorig jaar staat dat we daarmee gingen 

http://www.huurdersvereniging-borculo.nl/


stoppen. Dit heeft te maken met het feit dat we in januari 2017 nog niet 
definitief wisten of de opzegging door de Woonbond gehonoreerd zou worden, 
maar dat is wel het moment dat we het financiële jaarverslag van 2016 en de 
begroting voor 2017 moeten overleggen aan ProWonen. Dat is de reden 
waarom dit bedrag is meegenomen. In april hebben we definitief groen licht 
gekregen, dus we zijn nu geen lid meer van de Woonbond. We hebben intern 
overlegd wat we met geld dat was gereserveerd voor de Woonbond gaan 
doen, we zijn geen vereniging die winst moet maken, sterker het wordt ingezet  
om onze leden te helpen en te vertegenwoordigen. Dus als eerste hebben we 
twee leden van het bestuur persoonlijk lid gemaakt van de Woonbond zodat 
we blijven voorzien van alle informatie die door de Woonbond wordt uit 
gegeven en daarna hebben we alle leden een persoonlijke uitnodiging 
bezorgd met pen van de vereniging, en dit heeft geholpen want er zijn meer 
leden dan de afgelopen jaren, er is een cursus begroot van de Woonbond die 
we gaan volgen en daarnaast gaan we meer kennis binnen halen, een extra 
cursus begin 2017, ook één in de tweede helft van 2017 en een cursus NOM 
woningen van de Woonbond. De NOM-woningen zijn de zogenaamde Nul Op 
de Meter woningen die net zoveel energie opwekken dan dat ze verbruiken, 
dus bij dit soort woningen krijgen de bewoners geen factuur van de 
energiemaatschappij. 

 
 

12. De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun komst waarbij we 
natuurlijk de hoop hebben dat er volgend jaar nog meer leden aanwezig gaan 
zijn bij onze ledenvergadering. 
 



        

               H                    H.V. Borculo 

 
 
 
 
                    Agenda jaarvergadering huurdersvereniging Borculo. 
 
                                          Dinsdag 29 mei 2018. 
                                  Locatie wijkgebouw de Koppel. 
                                           Aanvang 20.00 uur. 
 

1. Opening voorzitter. 
 

2. Vaststellen agenda. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

4. Huurders ProWonen in Ruurlo. 
 

5. Notulen jaarvergadering huurdersvereniging Borculo 30 mei 2017. 
 

6. Terugblik 2017 en doelstelling 2018. 
 

7. Kascontrole door de dames ten Veen en Teunissen. 
 

8. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018. 
 

9. Aftredend en niet herkiesbaar Wim Tienkamp. 
 

10. Verkiezing twee kandidaat bestuursleden Janny de Lange en Marleen 
Hengeveld. 

 
11. Rondvraag. 

 
12. Sluiting. 
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