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Penningmeester: Mevr. N. Rinders (Nolda) 

Algemene bestuursleden: Mevr. H. Schulenbarg ( Hermien) 

                                          Mevr. D. klein Hazebroek (Dinie) 

Voor Ruurlo: Mevr. J.de Lange (Janny) 

 

                     Mevr. M. Hengeveld (Marleen) 

       

Secretariaat Huurdersvereniging: 

  Postbus 85 

  7270AB Borculo 

 

      Email: h.v.borculo@gmail.com 

Website: www.huurdersvereniging-borculo.nl 

 

          Van de redactie 

Voorjaar 2020!!! 

Wat staat ons allemaal weer te wachten dit jaar! 

We weten dat de Schakel goed gelezen wordt en dat doet ons veel plezier! 

Wij hebben in deze Schakel geprobeerd om u zoveel mogelijk op de hoogte te 

houden van alle ontwikkelingen in Huurdersland. 

U vind op de laatste pagina’s weer de uitnodiging voor onze jaarvergadering,de 

agenda en de notulen 2019. 

Dan de uitslag van de puzzels: 

Borculo: Mevr. Alie Veenstra Pastorieweg 12  

             Geesteren                

Ruurlo: G.H.Eggink  Loolaan 59 Ruurlo. 

 

Uit de goede oplossingen loten we weer een 

winnaar zowel voor Borculo als voor Ruurlo.  

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


   



Van de voorzitter   
     

            Beste huurders van Borculo en Ruurlo. 
 
Het jaar 2020 is begonnen zoals het afgelopen jaar 2019 is geëindigd. Onze 

winter lijkt steeds meer op een vervolg van de herfst. Op het moment dat ik dit 
schrijf hebben we kennis gemaakt met de storm Ciara die voor ons niet zo sterk 

was dan er door de weerspecialisten was voorspeld, gelukkig maar. 
We hebben de eerste vergaderingen alweer achter de rug, onze eigen 
bijeenkomst, gesprekken met het samenwerkingsverband Samen 1, een 

bijeenkomst van de Commissie Duurzaamheid die onder Samen 1 werkt, een 
overleg door die commissie met ProWonen, een overleg met de mensen achter 

Thuis in de Achterhoek over het aanbieden van de woningen en als laatste een 
uitnodiging van de Gemeente Berkelland om mee te praten over de Berkellandse 
Woonvisie voor de jaren 2020 tot 2025. Deze avond werd voorgezeten door 

wethouder van der Neut in samenwerking met het bureau Companen. 
Op dit moment ligt de adviesaanvraag huuraanpassing van ProWonen per 1 juli 

2020 voor ons vergezeld door de adviesaanvraag glas- en servicefonds. Ook dit 
gaan we gezamenlijk met Samen 1 aanpakken.  
In 2020 gaat ProWonen een woonlastenonderzoek houden in haar werkgebied, 

Berkelland, Bronckhorst en Oost-Gelre. De uitslag van dit onderzoek geeft inzicht 
in welke doelgroepen het financieel moeilijk hebben in haar werkgebied. Niet 

alleen wat betreft de huurbetaling, maar ook op andere terreinen, zoals 
energielasten en gemeentelijke lasten. Aan dit onderzoek werken vijf 
bestuursleden van de vijf huurdersverenigingen mee en wordt gedaan in 

samenwerking met het onderzoeksbureau Atrivé. 
Ook staan er in februari twee cursussen op de agenda die beide betrekking 

hebben op de jaarbegroting van ProWonen voor het jaar 2020. 
Het wordt ook voor corporatie ProWonen een bijzonder jaar, na ruim 40 jaar 
neemt directeur-bestuurder Henk Meulenkamp afscheid, wij feliciteren hem met 
het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd en wensen hem nog een lang 
gezond  en gelukkig leven, dat heeft hij absoluut verdiend. Over een aantal 

maanden zal zijn opvolger aan ons worden voorgesteld. 
In 2020 start ProWonen met twee pilots. Bij de ene krijgen jongeren tot 30 jaar 

voorrang op 1 op de 3 vrijkomende, betaalbare woningen tot € 619,01. De 
andere pilot betreft de toewijzingen van 12 nieuwbouwwoningen aan de Esweg in 
Eibergen, hier wordt een meerhurenbeleid toegepast, dat betekent dat elke 

huurder ongeacht zijn/haar inkomen kan inschrijven op de woningen, de huren 
worden aangepast naar het inkomen. Voor beide pilots geldt dat het voor een 

jaar is en dat er eind dit jaar wordt geëvalueerd hoe het is verlopen. 
Als laatste wil ik u allen van harte uitnodigen voor onze jaarvergadering die dit 

jaar vroeger wordt gehouden op woensdag 25 maart om 19.30 uur in het 
wijkgebouw de Koppel, Julianastraat 37, 7271GN te Borculo. 
De agenda en de notulen van 28 mei 2019 staan in deze uitgave van de Schakel. 

Graag tot 25 maart.                                                                                                
                  

           Henny Timmermans.  
           Voorzitter/secretaris huurdersvereniging Borculo-Ruurlo. 

 

 



 



                                               Op de koffie bij.... 

 
             Voor deze op de koffie bij... 

 
ben ik bij Lies Addelerhof-Roode. 
 

Lies is geboren aan de Ruurloseweg in Borculo in 1950. Ze komt uit een gezin van 
totaal 13 kinderen. De eerste verhuizing die Lies meemaakte is van begin jaren 50. Ze 

verhuisde van de Ruurloseweg naar de Beatrixstraat in Borculo. Het betrof hier een 
woning van de Woningbouw. 
In november 1954 verhuisde het gezin terug naar de Ruurloseweg naar een 

koopwoning. 
Hier heeft Lies gewoond tot ze ging trouwen. 

 
Lies ging naar de Jorisschool voor het basis onderwijs. Hierna heeft ze 2 jaar de 
huishoudschool doorlopen. Na deze 2 jaar is ze thuisgebleven om thuis te helpen met 

het huishouden. Op haar 16e ging ze bij de Berkel werken achter de naaimachine. In 
deze fabriek maakten ze uniformen voor de verpleging. 
  
Toen ze 20 jaar was is ze gestopt met werken bij de Berkel en is ze getrouwd met 

Henk. Ze leerde Henk kennen in augustus 1967 op een dansavond bij Peters. Hier was 
destijds elke zondagavond een dansavond. Henk kwam uit Hengelo Gelderland. Vlak 
voor ze gingen trouwen kwam Henk in Borculo wonen waar hij bij de ouders van Lies 

introk. Henk is toen gaan werken bij Meilink in Borculo in de kisten fabriek. Hierna 
heeft Henk nog als stratenmaker gewerkt en op een taxibus van het Hameland 

gereden. 
 
In 1971 zijn Henk en Lies verhuist naar een kleine woning aan de Julianastraat in 

Borculo. Ondertussen werd hun dochter geboren. Hier hebben ze gewoond tot mei 
1973. Ze verhuisden toen naar de Beatrixstraat naar een eengezinds woning. Hier is 

in 1974 hun zoon geboren. 
In 1980 werd deze woning gerenoveerd en moesten ze tijdelijk uit de woning. 
Ze konden hun intrek nemen in een woonunit die aan de Irenestraat stond. 

Tot 1996 hebben ze in de Beatrixstraat gewoond. Toen zijn ze verhuisd naar de 
Julianastraat omdat er bij deze woning meer ruimte was. Gaandeweg kwam Henk 

erachter dat tuinieren een mooie Hobby was. De tuin lag er dan ook altijd keurig bij. 
In 2009 kreeg ook deze woning groot onderhoud. Omdat dit nogal ingrijpend was en 
Henk ziek was mochten ze tijdelijk verhuizen naar een woonunit aan de 

Wilhelminastraat. Ze hebben 4 maanden gebruik gemaakt van de woonunit. 
Henk overleed in 2015 en het huis en de tuin aan de Julianastraat werd te groot voor 

Lies. Ze stond al vrij lang ingeschreven en toen er in 2017 een seniorenappartement 
vrij kwam aan de Burgemeester Bloemersstraat heeft ze hier op gereageerd en kon ze 
deze woning betrekken. 

 
De woning die ze nu heeft is in 2000 gereed gekomen door nieuwbouw. 

Het is een appartementencomplex dat bestaat uit 28 huur woningen verdeeld over 3 
woonlagen. Tevens zijn er 4 woningen in dezelfde stijl gebouwd aan de Ruurloseweg, 
dit zijn koopwoningen. 

Je kunt via de beveiligde ingang de eerste 2 woningen en de 2e en 3e woonlaag 
betreden. De rest van de woningen op de begaande grond hebben een eigen 

buitendeur. 
Op het plein dat zich achter de woningen bevindt kun je de auto parkeren en er staan 
stenen bergingen. 

http://insightbyseymour.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


 

De Indeling van de woning is als volgt: 
Via de voordeur kom je in de hal. Hier bevinden zich het toilet, de meterkast en de 

toegangsdeur naar een kleine slaapkamer/hobbykamer. 
Tevens geeft de hal toegang tot de badkamer met douche en extra toilet. De 

badkamer staat in verbinding met zowel de kleine als de grote slaapkamer. 
Via de hal kom je in de open keuken met huiskamer. Grenzend aan de open keuken zit 
een “verwarmingshok” waar de centrale afzuiging van de woning staat. In deze ruimte 

zit ook de aan en afvoer voor de wasmachine. 
 

Via de woonkamer kun je in de grote slaapkamer komen. Ook bevindt zich hier de 
deur naar het kleine terras. Dit terras is overdekt door de woonlaag die zich er boven 
bevindt. 

Voor het seniorencomplex ligt een groot grasveld met enkele bloem/struik perken dat 
wordt onderhouden door de gemeente. 

Lies geeft aan dat ze erg moest wennen toen ze hier kwam wonen. Ze was immers de 
'drukte' van de Koppel gewend met de speeltuin voor haar huis en waar iedereen 
elkaar kende. 

Dit was nieuw voor haar. Maar haar huidige woning geeft haar wel dat veilige gevoel 
waar ze naar op zoek was. Tevens is deze woning stukken kleiner. 

Ze mist nog wel de achter tuin om even naar buiten te gaan en de aanspraak die ze 
had in haar vorige woning als ze voor in de tuin bezig was. 
Toch vindt ze dat ze nu in een gezellige, fijne buurt woont met mensen die erg 

behulpzaam voor elkaar zijn. 
 

Hobby's 
Lies houd van fietsen en wandelen. Ze probeert elke dag een eind rond te wandelen 
en te fietsen als het weer het toelaat. 

In het verleden ging ze naar de 50+ gym in wijkgebouw de koppel. Helaas is dit 
gestopt. Af en toe gaat ze nu nog baantjes trekken in zwembad het Timpke. 

Ze mag ook graag spelletjes doen op de computer. 
Ze geniet van het contact dat ze heeft met haar kinderen en kleinkinderen 
In het verleden heeft ze veel opgepast op haar 3 kleinzoons, maar die hebben nu de 

leeftijd bereikt dat dit niet echt meer nodig is. Ze komen echter nog wel regelmatig 
aan voor een bezoekje. 

 
Het contact dat Lies met ProWonen heeft, noemt ze goed. Ze hebben haar en haar 

man toendertijd prima geholpen met de werkzaamheden en ondersteunt tijdens het 
groot onderhoud/renovatie van de woningen. Met goed overleg is er volgens Lies veel 
mogelijk. Lies heeft contact met ProWonen via de telefoon. Contact via de computer 

vindt ze te lastig. Persoonlijk contact met ProWonen vind ze fijner. 
Als Lies de schakel krijgt bewaard ze heb tot de volgende Schakel komt. Ze maakt de 

puzzel niet altijd. De woordzoekers zijn voor haar favoriet. 

 

Lies ik wil je graag bedanken voor het leuke gesprek en de koffie. 
   

 
                                                                  Hermien  Schulenbarg. 

 
 
 

Mag ik ook een keer bij u op de koffie komen? 
U bepaald zelf wat er in de schakel komt te staan. Schroom niet en meldt u  aan. 

Dus......wie is de volgende???? 



HUURTOESLAG 

 

Mocht het persbericht van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

over de nieuwe inkomensgrenzen 

van de huurtoeslag u zijn ontgaan 

het volgende: 

 

Tienduizenden huurders die recht hebben op huurtoeslag zijn hier niet van op de 

hoogte. Daardoor missen ze een bijdrage die kan oplopen tot wel 200 euro per 

maand. 

Maar omdat de Belastingdienst mensen daar niet persoonlijk van op de hoogte 

brengt, vissen veel mensen achter het net, omdat ze gewoonweg niet weten dat 

de regeling per 1 januari 2020 is veranderd”. 

 

Voorwaarden verruimd. 

Vanaf dit jaar zijn de voorschriften voor het recht op huurtoeslag verruimd. 

Concreet verdwijnen de harde inkomensgrenzen. Het was tot voor kort zo dat 

iemand bij overschrijding van de maximale grens met een euro geen recht had 

op huurtoeslag. Vanaf dit jaar verdwijnt dit schokeffect; ook als je over de 

huidige grens heen gaat met het inkomen, verlies je niet meteen de toeslag. 

Praktisch gezien verschuift de grens met ongeveer €5000.Veel huurders zijn 

hiervan niet op de hoogte en lopen daardoor veel geld mis. 

Voorbeeld: 

Een alleenstaande AOW’er met een inkomen van €23.000 en een huurlast van 

€600 had vorig jaar geen recht op huurtoeslag omdat het inkomen te hoog is, 

maar nu heeft hij recht op €171 huurtoeslag per maand. 

 

De belastingdienst keert pas uit als mensen erom vragen. 

Het gaat dus om mensen die door verruiming van de regels recht op huurtoeslag  

krijgen. 

Mensen die al voor 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag krijgen vanzelf 

de juiste toeslag. 

Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien 

of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Second_serie_5,_10,_20,_50_Euro_banknotes.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


DE TUIN 
 

Hallo tuinvrienden. 

 

De dagen worden weer langer en we 

gaan nu richting voorjaar. 

We kunnen weer aan de slag in de tuin. 

Doordat we vorig jaar een extreem warme zomer hebben gehad, 

Is het misschien nodig om sommige planten of buxus haagjes te 

vervangen. 

Last gehad van buxusmot? 

Dan is het misschien een idee om een ligusterhaag te planten. 

 

               

De liguster kan goed tegen warmte en groeit zowel in zon als schaduw. Hij 

doet het ook goed op droge grond, en houdt in de winter lang zijn blad. 

Alleen bij extreme vorst verliest hij zijn blad. 

Wil je een mooie haag, dan moet je wel 2/3keer per jaar de haag snoeien. 

Op dit moment zie je dat in sommige tuinen de sneeuwklokjes en de 

krokussen bloeien. Ook de tulpen en narcissen laten zich zien. 

Mocht het tuinieren beginnen te kriebelen dan kun je misschien alvast wat 

ideeën opdoen door naar een tuincentrum te gaan. Maar u kunt ook alvast 

beginnen met het zaaien van eenjarige plantjes. Ze vullen dan straks uw 

border goed op. De zaden zijn nu al volop te koop. 

Doordat we een reeks zachte dagen hebben gehad krijgt iedereen zin om 

in de tuin te gaan werken, maar pas op daar is het echt nog te vroeg!!!  

                                      

           Ik wens u allen straks veel tuinplezier toe. 

                                                                        Dinie Klein Hazebroek 
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                 RUURLO 

Verbouwing en nieuwbouw de Bundeling 

 

  De appartementen  

 

 

Tijdelijke recreatiezaal. Al deze 

klaar is plaatsen ze tijdelijk muren zodat er kamers ontstaan. 

 

 uitbreiding van de Schoven 



E           

                                                Voor de Puzzelaars 

     Een woordzoeker                                               

-AFSTELEN - NATMAKEN - TRAPEZE 
 
-BEZET   -PAASBEST  -VERBAZEN 
 
-BIERPOT               -SOUND  -VERZWAKT 
 

-FIETSWEG -SPOTLUST  -VOORPRET 
  
-KERKLIED    -STRALEND   -WERPLANS 
 
-KOALA  -STROBOS   
 
-MOZES  -TOELOOP 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      

 
 
En voor de liefhebbers:                                          een sudoku 

 
 

 
 
Los de puzzel(s) 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 mail:  h.v.borculo@gmail.com 
Onder de goede inzenders van de woordzoeker of de sudoku verloten we weer 

een bon van €15. 

N T S U L T O P S M 

A F S T E L E N O D 

T I V E R B A Z E N 

M E E E B A E I E T 

A T R Z I S L E O B 

 K S Z P E K A E T D 

E W W E R P L A N S 

N E A E P O A U P D 

Z G K S O B O R T S 

A A T P T S K V T L 

 6 1   7 8   

5 2  6 8    4 

   9   5  1 

 9 3  2 6  1  

  6    9   

 4  8 3  7 5  

9  7   3    

2    7 8  9 3 

  4 1   2 8  



                                  

                H.V. Borculo- 

             Ruurlo. 

 

 

Uitnodiging!  

 

                Jaarvergadering.  

 

  Woensdag 25 maart 2020 

            Wijkgebouw de Koppel 

                      Aanvang: 19.30 uur 

 

Wij heten u van harte welkom op onze jaarvergadering 2020. 

          de koffie staat klaar!! 

 

Wij als bestuur zouden het zeer op prijs stellen als u gehoor 

wilt geven aan deze oproep. 

Tot dan!!!! 

Secretariaat  

Postbus 85 

7270 AB Borculo 



        

               H                    H.V. Borculo 

 
 
 
                      Notulen jaarvergadering huurdersvereniging Borculo. 
                                             Dinsdag 28 mei 2019. 
 

 
1. De voorzitter opent de bijeenkomst en heet allen hartelijk welkom op de 

ledenvergadering van de huurdersvereniging Borculo. 
Aanwezig zijn het voltallige bestuur, 8 leden uit Borculo en 1 lid uit Ruurlo. 

 
 

2. Mevrouw Vaags heeft veel gehoord over gasloos wonen en vraagt of ze 
binnenkort elektrisch moet koken. Er staat hierover veel in de krant en er 
wordt in de media ook veel over gesproken maar dit gaat nog vele jaren duren 
voordat heel Nederland gasloos moet gaan leven, zoals de prognose nu is 
zou dat in 2050 het geval moeten zijn, dus dat duurt nog even. 
Twee dames van het appartementencomplex Kousman aan de Burgemeester 
Bloemersstraat vragen of het appartement beter beveiligd kan worden met als 
voorbeeld een camera bij de deurbellen en een scherm binnen elk 
appartement, als er iemand op de bel drukt kun je zien wie het is en op die 
manier kun je de hoofddeur gesloten houden voor gasten die niet zijn 
uitgenodigd. Deze vraag wordt voorgelegd aan ProWonen. 

 
 

3. Er zijn een aantal zaken bij de mededelingen en ingekomen stukken. 
De secretaris geeft aan dat de jaarvergadering met ingang van 2020 zal 
worden gehouden in maart, dit heeft te maken met het feit dat wij de gegevens 
naar ProWonen vroeger moeten inleveren. 
Er zijn drie afmeldingen voor deze avond, Anke ten Veen en Betsy en Wim 
Nap. 
Omdat het huisvesten van jongeren grote problemen geeft is er op 21 mei een 
gesprek geweest met een aantal jongeren en medewerkers van ProWonen, 
Afgesproken is dat er een vervolg komt op deze avond. 
We hebben een enquête gehouden met betrekking tot een verhuisregeling 
voor ouderen, er zijn zeven bewoners geweest die hieraan mee hebben 
gedaan, we gaan de uitslag voorleggen aan ProWonen. 

 
 

4. Er is een vraag van mevrouw Somsen over de notulen van de jaarvergadering 
die is gehouden op 29 mei 2018, dit betreft haar vraag bij agendapunt 11 over 
de scheuren die zijn ontstaan in haar woning na de aanleg van een nieuw 
riool, trottoirs en straat, ProWonen heeft dit afgesloten en geeft aan dat 
bewoners die schade hebben aan de woning dit alsnog kunnen melden bij 
ProWonen. De notulen worden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 

 
 

5. Over het jaarverslag 2018 en activiteitenplan waren verder geen vragen of 
opmerkingen. De secretaris vertelt dat van de 1000 huurwoningen in Borculo, 

Secretariaat  
Postbus 85 
7270 AB 
Borculo 



Haarlo, Geesteren en Gelselaar 922 huurders lid zijn en van de 576 woningen 
in Ruurlo 94 huurders lid zijn. Omdat er geen huurdersvereniging meer 
aanwezig was in Ruurlo zijn we ongeveer twee jaar geleden begonnen om ook 
te huurders van ProWonen te interesseren voor de huurdersvereniging 
Borculo en we zijn erg blij dat we nu al bijna 100 mensen bereid hebben 
gevonden om lid te worden met veel hoop voor de toekomst dat dit aantal nog 
aanzienlijk zal gaan stijgen. 
Het jaarverslag en het activiteitenplan zijn hiermee vastgesteld. 

 
 

6. De twee dames die de kascontrole hebben gedaan, Teunissen en de Graaf, 
geven aan dat alles er goed en duidelijk uitziet, ze hebben het financiële 
jaarverslag van 2018 goedgekeurd en ondertekend. 
Voor mevrouw Teunissen was het de tweede keer dat ze de kascontrole heeft 
gedaan dus zij neemt afscheid, wij danken haar voor haar inzet en nemen 
afscheid met een welverdiende bos bloemen. 
Mevrouw de Graaf blijft nog een jaar aan, in de plaats van mevrouw 
Teunissen is gekozen mevrouw van Herikhuizen die de controle de komende 
twee jaar voor haar rekening neemt. Wij danken haar voor haar aanmelding. 

 
 

7. De ledenvergadering heeft het financiële jaarverslag 2018 en de begroting 
2019 bekeken en heeft beide zonder aan- of opmerkingen goedgekeurd, 
waarvoor dank. Hiermee zijn beide vastgesteld. 

 
 

8. Bij agendapunt 8 zijn aftredend en herkiesbaar Nolda Rinders en Henny 
Timmermans. Beide zijn door de leden opnieuw aangesteld voor vier jaar. Zij 
danken de leden voor het gestelde vertrouwen. 

 
 

9. Bij dit punt staat de verkiezing van de twee kandidaat-bestuursleden Janny de 
Lange en Marleen Hengeveld, alle twee afkomstig uit Ruurlo. Zij hebben beide 
een jaar meegelopen en hebben te kennen gegeven dat ze definitief willen 
toetreden tot het bestuur, mits natuurlijk de leden hiermee instemmen. Dit 
laatste is gebeurd waarmee Janny en Marleen ook voor vier jaar zijn 
aangesteld. 

 
 

10. Agendapunt tien gaat ook over een bestuurslid en wel Erwin Wolfs, onze 
voorzitter, die aftredend is en niet herkiesbaar. Eind 2010 hebben de twee nog 
zittende bestuursleden van de huurdersvereniging Borculo een brief gestuurd 
naar alle leden waarin ze melden dat ze gingen stoppen, met daarna de vraag 
of er mensen bereid waren om toe te treden tot het bestuur. Dit heeft acht 
reacties opgeleverd. Deze personen zijn op 14 april 2011 aangesteld als 
nieuw bestuur. Vanaf dat moment is Erwin gekozen als voorzitter, dus nu 
inmiddels acht jaar lang. Wij zijn zeer blij geweest met zijn inzet en inbreng al 
die jaren. Ongeveer twee jaar geleden, op het moment dat de bouw weer 
aantrok en hij als ZZP-er in die bouw steeds meer werk kreeg, werd het voor 
hem steeds moeilijker om nog veel werk te kunnen doen voor de 
huurdersvereniging. De standaard zaken bleef hij doen tot het laatst, dus 
vanavond, maar vanaf het moment dat er een drie partijen overleg is 



ingevoerd, de gemeente Berkelland, de corporatie ProWonen en de 
huurdersvereniging Borculo zijn het aantal bijeenkomsten gegroeid. In 2011 
hadden we als bestuur ongeveer 25 vergaderingen per jaar per persoon, op 
dit moment hebben sommige bestuursleden meer dan 100 bijeenkomsten per 
jaar. Die tijd kon Erwin er niet altijd meer voor vrij maken en daar komt nog bij 
dat alle overleg met de gemeente en ook steeds meer bij ProWonen steeds 
vaker overdag worden ingepland, dat is voor een ondernemer niet te doen. Wij 
vinden het als bestuur jammer dat Erwin stopt maar hebben er begrip voor en 
danken hem voor alles dat hij heeft gedaan voor de huurdersvereniging en 
wensen hem veel succes in zijn verdere leven. Als dank heeft Erwin een diner 
bon en een mooie bos bloemen ontvangen. Erwin nogmaals dank. 
We zitten nu als bestuur zonder voorzitter en daarom heeft Henny 
aangeboden om, tijdelijk, naast secretaris ook voorzitter te willen zijn, 
natuurlijk mits de leden akkoord gaan. De leden hebben hiermee ingestemd, 
waarvoor dank. Henny gaat nu met de overige vijf leden van het bestuur 
overleggen om bepaalde zaken bij hen onder te brengen. 

 
 

11. De jaarvergadering van de huurdersvereniging Borculo zal vanaf 2020 worden 
gehouden in maart, dit heeft te maken met het feit dat wij een aantal zaken 
eerder moeten deponeren bij ProWonen. 

 
 

12. Mevrouw de Graaf vertelt dat als voorbeeld Almere voor een gedeelte al 
gasloos is omdat ze stadsverwarming hebben, in grote steden waar in een 
betrekkelijk klein gebied veel mensen wonen is dit een optie, in Borculo en 
Ruurlo zal dit niet gebeuren. 
Jaime Lebbink dankt het huidige bestuur voor haar inzet en daarnaast voor de 
steun die hij heeft mogen ontvangen van het bestuur. 
Mevrouw Vaags geeft aan zeer tevreden te zijn over haar woning aan de 
Kamerlingh Onnesstraat. 
Als laatste de vraag van mevrouw Nap of het mogelijk is dat ProWonen de 
zijkanten van de dakkapellen schoon kan maken. Deze vraag is doorgestuurd 
naar ProWonen en daar hebben we het volgende antwoord op gekregen: voor 
de zijkanten van de dakkapellen geldt hetzelfde als voor de glasbewassing, 
bewoners moeten dit zelf organiseren of regelen via een schoonmaakbedrijf. 
Als een meerderheid van de huurders aangeeft dat dit onderhoud in de 
toekomst door ProWonen moet worden gedaan dan kunnen ze dat overwegen 
maar dan worden de kosten doorberekend aan de huurders. 

 
 

13. De nieuwgekozen voorzitter dankt allen voor hun komst en sluit de 
vergadering. 

 
 
 
 



        

               H                    H.V. Borculo- 

             Ruurlo. 
 
 

 
                      Agenda jaarvergadering huurdersvereniging Borculo. 
                                           Woensdag 25 maart 2020. 

                                        Locatie wijkgebouw de Koppel.  
                                                 Aanvang 19.30 uur. 

 
 

1. Opening voorzitter. 

2. Vaststellen agenda. 
3. Notulen jaarvergadering 28 mei 2019. 

4. Jaarverslag 2019 en activiteitenprogramma 2020. 
5. Kascontrole door de dames de Graaf en van Herikhuizen. 
6. Dechargeren kascontrole. 

7. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020. 
8. Dechargeren voltallig bestuur. 

9. Aftredend en herkiesbaar Dinie Klein Hazebroek. 
10.Studiedag met de vijf huurdersverenigingen. 
11.Rondvraag. 

12.Sluiting. 
 

 

Secretariaat  
Postbus 85 
7270 AB 
Borculo 


