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De Waakvlam

Wenst u fijne feestdagen en
een goed en gezond 2015
Wij zijn er voor u !
Huurders van Ymere!
Nieuwjaarsreceptie dinsdag 6 januari
17.00-19.00 uur kantoor van De Waakvlam:
Hannie Schaftstraat 31
Van de Voorzitter
Ons kantoor Uitleg digitaal klantenpanel
Voorzitter Bewonerscommissies
Bewonerscommissies: uitbetaling 2015
De zon en de gouden panelen
Huurders hoe nu verder?
Stop de huurexplosie!
Geluidoverlast buren, wat doe we er aan?
Cursus Facebook
Delftwijk-Zuid: renovatie Delftwijk-Noord: nieuwe B.C.
SHY bestaat 5 JAAR
Afscheid bestuurslid Th.J.Boskamp

Van de voorzitter
Beste leden van De Waakvlam, de
vereniging van huurders van Ymere
in Haarlem en omgeving,
Hierbij presenteren wij als
Bestuur het decembernummer van
De Waakvlam.
Het afgelopen jaar was niet bepaald
overzichtelijk.
Ons huurdersonvriendelijke kabinet liet nogal van zich
spreken, maar aan duidelijkheid voor de
huurders bleef er veel te wensen over.
Uw bestuur heeft veel tijd aan overleg besteed om binnen
de samenwerkende huurdersverenigingen met Ymere tot
goede afspraken te komen. Het huurverhogingsoverleg
verlep echter moeilijk. Ymere en ook de andere
wooncoöperaties hebben de verhuurdersheffing van
minister Blok gebruikt als drukmiddel om de huren met
4 tot 6% te verhogen.
De door ons gesteunde actie van alle huurdersorganisaties
maakte weinig indruk op het kabinet. Zijn er nog
Kamerleden die verstand hebben van sociale
huurwoningen?
Samen delen wij de zorg hierover met onze collegahuurdersorganisaties van Pré Wonen en Elan Wonen.
Er is gezamenlijk overleg met de wethouder wonen en
zorg en de directies van de drie Haarlemse
wooncoöperaties over de sociale aspecten van de huur.
Positief is dat de renovaties weer op gang komen van
diverse projecten.
De Waakvlam ondersteunt de Bewonerscommissies met
deskundig advies van de Woonbond en het Amsterdams
Steunpunt Wonen bij het onderhandelen voor een zo goed
mogelijk resultaat.

verhuurd worden en door ons niet te betalen zijn.
Ons kantoor wordt voor diverse doeleinden gebruikt,
o.a. door de
•	Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties
(SHHO),
•	Samenwerkende Huurdersverenigingen van Ymere
(SHY),
•	voor vergaderingen van de SHY, van de Stichtingsraad,
van Elan Wonen,
•	van onze eigen bewonerscommissies en ook worden er
cursussen gegeven.
Heeft U suggesties? Laat het ons weten!
Het Bestuur.

Uitleg van het digitale klantenpanel
U kunt meedoen met het digitale klantenpanel:
www.klantenpanelymere.nl
Het rapport over 2014 gaat over zeggenschap van
bewoners en over buurtbeheerbedrijven.
Het onderwerp “resultaten van zeggenschap bewoners”
leverde op dat 66% van de bewoners meer invloed zou
willen hebben inzake onderhoud, schoonmaak en
inrichting gemeenschappelijke ruimten.
29% wil zelf werkzaamheden aanpakken en 48% wil zelf
toezicht houden.
46% van de bewoners is op de hoogte van
buurtbeheerbedrijven.

Wij van De Waakvlam zijn er voor u: wij blijven opkomen
voor uw belangen, huurders van Ymere te Haarlem en
omstreken.
Dorus van Galen
2e editie van De Waakvlam-krant
2014 was een druk en rommelig jaar door alle
veranderingen en verschuivingen van medewerkers binnen
Ymere en het uitwerken waar Ymere staat. Er was weinig
nieuws, behalve dat de huren explosief stegen. Hieraan
zijn veel vergaderingen besteed, waardoor we dit jaar geen
2e editie hebben kunnen maken. Ook de gebruikelijk
najaarsvergadering van alle Bewonerscommissies kon
niet doorgaan.
Wij hopen in 2015 een goede doorstart te maken en
veel te kunnen berichten in de krant van De Waakvlam,
o.m. over de voorjaarsvergadering van alle
Bewonerscommissies.
Ons kantoor aan de Hanny Schaftstraat
Nu de sloopplannen dichterbij komen moeten we op
zoek naar een andere kantoorruimte. We zouden graag
een vergelijkbare locatie zoals we nu hebben vinden;
we zoeken het liefst weer een voormalig winkelpand,
aangezien de grote kantoren per vierkante meter
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Voorzitter Bewonerscommissies
Wij zijn blij dat het aantal Bewonerscommissies van
huurders in complexen van Ymere zich langzaam uitbreidt.
Zo zijn er initiatieven van bewoners van nieuwe complexen
als Delftwijk-Noord en het Huis van Hendrik aan de Prins
Bernhardlaan in Haarlem-Oost. Ook wordt geprobeerd om
in de Teylerpleinflat weer een Bewonerscommissie op te
richten.
Wilt u mee praten met uw medebewoners over problemen
in uw complex of heeft u een idee om het leefklimaat te
verbeteren, geef u dan op!
De pas opgeleverde complexen aan de Schipholweg kan
de Bewonerscommissie nog wel versterking gebruiken en
ook de bewonersvertegenwoordiging van de Proveniershof
kan nog wel enige steun gebruiken.
Weet u niet bij wie u moet zijn, dan kan De Waakvlam u
in contact brengen met de Bewonerscommissie.
Rest mij nog u een gezellige kerst en een voorspoedig
2015 toe te wensen.
R.O. Blansert. Voorzitter Werkgroep Bewonerscommissies

Bewonerscommissies: uitbetaling via De Waakvlam
De vergoedingen blijven in 2015 minimaal op hetzelfde
niveau als in 2014 na de aanvraag door Bewoners
commissies. Vraag dus voor 10 januari 2015
uw vergoeding aan, dan kunnen wij uw aanvraag in
op tijd in behandeling nemen.
Aspirant lid
Mijn naam is Hendrik Willem
Kramers.
Als geboren Haarlemmer heb ik
affiniteit met onze stad, waar ik
van jongs af aan met plezier ben
blijven wonen.
Als vrijwilliger van de Poelbroek
Doe-tuin en de Bewoners
commissie alhier is ook de betrokkenheid met mijn
medeburgers gegroeid en tevens de motivatie om
beschikbaar te zijn voor De Waakvlam.
In de hoop voor o.a. de huurders van Ymere binnen het
team van De Waakvlam zinvol te kunnen functioneren
teken ik:
Hein Kramers
Bewonerscommissie Engelandlaan 195-401
“De Zon en de Gouden Panelen” zou de titel van een
sprookje kunnen zijn. Op de zon na is het niet alles goud
wat er blinkt. Heeft u een eigen dak en een spaarvarken of
een suikeroom, dan blijft u baas onder eigen dak en over
eigen investering. Bent u huurder, dan bleef tot voor kort
uw elektriciteitsmeter van de zon verstoken. Steeds meer
verhuurders en woningcorporaties hebben
“Duurzaamheid” hoog in het vaandel staan en willen
huurders behulpzaam zijn bij het verlagen van de
woonlasten. In plaats van de jaarlijkse huurverhoging te
matigen en deze gelijke trend te laten houden met de
inflatie, wordt de verlaging van de woonlasten gezocht in
het aanbieden van de mogelijkheid om goedkope energie
af te nemen van de verhuurder en/of deelname in een
zonnestroomproject op het corporatieve dak. Mocht uw
verhuurder of corporatie een euforische aanbieding
omtrent deelname aan een zonnestroomproject op uw
deurmat laten belanden, bedenk dan, indien u mee wilt
doen, het volgende:
Bent u bereid gedurende de looptijd van dit project
(dit kan wel de komende 15 tot 20 jaar zijn afhankelijk
van de afgesloten contractduur) uw overstap naar een
persoonlijker en meer rendabele vorm van
energieopwekken tegen lagere kosten, te blokkeren?
Wanneer u het contract tekent, kunt u niet meer
overstappen!
Hierbij doelen wij op koude kernfusie of het opwekken van
energie met behulp van Nulpuntenergie, wat binnen nu en
2 jaar werkelijkheid zou kunnen zijn.
Bent u bereid om tijdens de loopduur van het
aangeboden contract het risico te lopen dat de
marktprijs van elektriciteit gaat dalen, terwijl u
contractueel gedwongen wordt om de stroomprijs
ten tijde van het afsluiten van het contract te
blijven betalen, hoewel de marktprijs misschien
ca. 10 eurocent lager ligt?
Deze situatie gaat zich waarschijnlijk voordoen, tenzij in
uw contract een bepaling is opgenomen dat de leverancier

met wie u dit contract heeft afgesloten het verschil zal
bijbetalen. Lees dus het contract goed alvorens te
ondertekenen! Voor diegenen bij wie deze bepaling in het
reeds afgesloten contract ontbreekt: u kunt uw verhuurder
of woningcorporatie aanspreken op zijn of haar zorgplicht
in deze. Het is afwachten of zij in dat geval hun zorgplicht
zullen erkennen en er naar zullen handelen; zo niet, dan is
de financiële pijn voor u. Bezint dus eer gij begint: een
gewaarschuwd mens telt voor twee.
(Schrijver bij de redactie bekend)
Huurders hoe nu verder?
Een ding is wel duidelijk geworden uit het onderzoek van
de parlementaire enquêtecommissie: er is heel veel
misgegaan bij de woningcorporaties, waaraan de huurders
part nog deel aan hebben gehad, terwijl zij wel het gelag
moeten betalen.
Eindelijk is zeer duidelijk gebleken en ook door de
voorzitter van de enquêtecommissie, de heer Van Vliet,
uitgesproken dat niet, zoals dikwijls in de media wordt en
werd beweerd, de belastingbetaler opdraait voor de
enorme tekorten die zijn ontstaan door alle fouten van
bestuurders, toezichthouders, verantwoordelijke ministers
en leden van de Tweede Kamer, maar de huurders.
Daarnaast heeft minister Blok gezorgd voor een extra
aanslag op de portemonnee van de huurders door de
idiote “verhuurdersheffing”, die enorme gevolgen heeft
voor de economie en de bouwsector.
Een gevolg voor de huurders en de bouw is dat de
investeringen tot het nulpunt zijn gedaald, terwijl er al te
weinig betaalbare woningen zijn, mede doordat bij vertrek
uit een woning de huur zozeer wordt verhoogd dat deze
woning dan niet meer tot de sociale huursector kan
worden gerekend. Al deze maatregelen zijn funest voor de
sociale woningbouw en de economie. Het is wel duidelijk
dat minister Blok niet de juiste keuzes heeft gemaakt om
de sociale woningbouw uit het slop te halen. Het is
jammer dat prioriteiten van deze regering heel anders zijn
en dat ons belastinggeld in vele gevallen verkeerd wordt
besteed. Denk aan de enorme hypotheekrenteaftrek (ruim
14 miljard), subsidies op windenergie en op elektrische
auto’s. Als je maar genoeg aandacht in de media krijgt
worden de regels alsnog aangepast.
Huurders, het wordt tijd dat u uw stem laat horen!
De eerste stap moet zijn: weg met de “verhuurders
heffing”. En stop met het bevoordelen van de
huiseigenaren. Huurders betalen de volle belasting en
worden door de “verhuurdersheffing” nog extra
aangeslagen. Hervorm nu eerst eens de absurd hoge
hypotheekrenteaftrek, goed voor 14 miljard minder
belastinginkomsten. Zelfs met de totale aardgasbaten kom
je nog 5 miljard tekort. En dan heb ik het nog niet eens
over de talloze subsidies voor de huiseigenaren.
De gevolgen van de crisis mogen niet op de huurders
worden afgewenteld, want zij hebben hier part nog deel
aan gehad. Minister en Tweede Kamer: wij willen een
ander beleid!
Huurders moeten meer te zeggen krijgen bij hun
woningcorporaties; misschien zouden deze weer een
vereniging moeten worden. Laat de huurders niet steeds
weer de dupe worden van het beleid van de regering en
haar gedogers. Laat de leden van de Tweede Kamer weer,
desnoods individueel, opkomen voor de belangen van
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de huurders, die al te lang in de kou hebben gestaan.
Huurders, laat uw stem horen!
Piet de Rijck, een verontruste huurder
De Huurexplosie
Maandagavond 10 november hebben vier leden van de
Bewonerscommissie Engelandlaan de enquête “Stop de
huurexplosie” gehouden, een zinvol initiatief van het
Samenwerkingverband van bewoners in AmsterdamNoord, waar wij ons gaarne bij hebben aangesloten.
Eind oktober hebben we bij de bewoners een briefje in de
bus gedaan met de aankondiging dat wij in de tweede
week van november een handtekening zouden komen
halen, teneinde samen onze stem te laten horen. Wij
hadden geen idee hoe de bewoners op onze aankondiging
zouden reageren, gezien de teleurstellende opkomst bij de
eerste algemene bewonersvergadering die wij na de N.I.W.
voor onze bewoners van de drie flatgebouwen hadden
georganiseerd: slechts vier medebewoners kwamen toen
meepraten.
Hoe anders verliep deze avond, want bij 102 woningen
waar werd aangebeld ging de deur open en werden
75 handtekeningen opgehaald. Bij deuren die gesloten
bleven waren bewoners of niet thuis, of was er geen
bereidheid om de deur ’s avonds tussen 7 en 9 uur open
te doen. Mogelijk was een ander tijdstip daarvoor
gunstiger geweest; wie weet?
Het gesprek aan de deur was natuurlijk kort, maar
bijzonder positief t.a.v. de actie: de wens dat de huren niet
nog eens exorbitant omhoog mogen gaan werd door alle
ondertekenaars beaamd en met een handtekening
bekrachtigd.
“Weten jullie, dat wij hier 780 euro per maand verwonen
voor een 5-kamerflat?”, kregen wij op een adres te horen;
daar schrokken we toch wel even van. Ja, de ongelijkheid
is schrijnend als je bedenkt dat andere bewoners voor de
zelfde flat 595 à 610 euro per maand betalen.
Een motivatie te meer om door te blijven gaan en onze
stem in Den Haag te laten horen door deze petitie aan
deTweede Kamer aan te bieden. We zullen onze politiek,
de corporaties en heel Nederland duidelijk moeten maken
dat, indien in dit rappe tempo de huren blijvend verhoogd
worden, een belangrijk deel van onze bevolking blijft
verarmen met alle consequenties van dien. We zullen onze
stem moeten blijven verheffen.
Hein Kramers,
Bewonerscommissie Engelandlaan
Nieuwe commissieleden De Waakvlam
Heeft u interesse om in een commissie wat te doen?
Bijvoorbeeld:
• redactioneel werk;
• interviews houden bij Bewonerscommissies;
• Bewonerscommissies ondersteunen.
Plezierig wonen –
Voorkomen en oplossen van burenoverlast
We wonen met veel mensen dicht op elkaar. Ouderen,
jongeren, gezinnen met kinderen, alleenstaanden.
De verschillen zijn vaak groot; bijvoorbeeld in dagritme en
levensstijl. Als iedereen rekening met elkaar houdt, gaat
het ondanks al die verschillen meestal goed.
4

Sommige dingen zijn misschien vervelend, maar nog wel
acceptabel, zoals dat feestje dat langer duurde of dat half
uur overdag dat de onderbuurvrouw haar
muziekinstrument bespeelt.
Beperken van overlast
Het kan zijn dat u zelf zorgt voor overlast, zonder dat u
zich daarvan bewust bent. U zet bijvoorbeeld muziek hard
aan en staat er niet bij stil dat iemand zich daar aan ergert.
Of u laat uw kinderen in het trappenhuis spelen en beseft
niet dat de buren beneden daar last van hebben. We
zetten de belangrijkste oorzaken van overlast op een rij.
Geluid
Uit onderzoek blijkt dat vooral burenlawaai een groot
probleem is. Woningen worden weliswaar beter geïsoleerd
dan vroeger, maar geluiddicht worden ze nooit. Probeer
daar rekening mee te houden. Een harde ondervloer zoals
tegels, parket of laminaat is extra gehorig. Breng een
voldoende geluidsisolerende laag aan tussen de vloer en
de vloerbedekking. Lees meer hierover in de brochure
‘Woning veranderen’. Leer uw kinderen ook om rekening
te houden met anderen en hoe ze zich binnenshuis
moeten gedragen. Dus niet rennen, ballen, schreeuwen of
met deuren slaan. Als u wilt klussen of oefenen op uw
muziekinstrument, spreek dan vooraf een tijd af met uw
buren. Doe dit sowieso niet ’s ochtends voor 8.00 uur en
’s avonds na 22.00 uur. Luistert u graag naar harde
muziek, gebruik dan een koptelefoon. Stel buren op de
hoogte als u een feestje organiseert. Let verder op de
feestgangers bij vertrek. Beperk het geluid op straat of in
het trappenhuis.
http://www.ymere.nl/ymere/folders/plezierig-wonen.pdf
Vloeren
Harde vloerbedekking, zoals houten vloeren en plavuizen,
kunnen geluids hinder veroorzaken. Er gelden speciale
voorwaarden voor het toepassen hiervan. Algemene tips
en voorwaarden:
•	Breng een voldoende geluidsisolerende laag aan tussen
de vloer en de vloerbedekking. De tussenlaag moet
voorzien zijn van een geluidsreducerende werking van
minimaal 10 decibel (volgens de ISO NEN 717-2 (Delta
Llin waarde); dit staat vermeld op de verpakking). Als
geluidsreductie van minimaal 10 decibel niet mogelijk
blijkt te zijn, kunt u dus geen harde vloerbedekking
leggen. Als u tapijt legt, is een isolatielaag niet nodig.
•	Breng de harde vloerbedekking zwevend aan.
Dit betekent dat de vloerbedekking niet in aanraking
mag komen met de omringende wanden. Zo voorkomt
u dat geluiden in uw huis bij uw buren doorklinken.
Zorg dus dat er tussen de vloerbedekking en de
wanden ruimte is. Deze tussenruimte kunt u met
elastische kit dichtmaken of met een plint afdekken.
•	Zorg dat de harde vloerbedekking niet rechtstreeks met
de vloer zelf in aanraking komt, dus schroeven of boren
door de (houten) vloer heen mag bijvoorbeeld niet.
•	Breng uw vloer zodanig aan dat die ook gemakkelijk
verwijderd kan worden.
•	Bewaar een paar extra tegels, het kan handig zijn.
Voor uw specifieke situatie kunnen we u nader
informeren; neem hiervoor gerust contact met ons op.
http://www.ymere.nl/ymere/folders/woning-veranderen.pdf

Koester de goedkope huurwoningenvoorraad
De betaalbaarheid van het huren
staat enorm onder druk, maar over
oplossingen zijn de geleerden het
nog niet eens. Opvallend is dat het
Woonbondpleidooi om
huurdersorganisaties invloed op het
huurbeleid te geven steeds meer
weerklank vindt in de corporatiesector.
Dat bleek gisteren op het jaarlijkse Wooncongres van OTB
en Platform31 in Den Haag.
Het thema dit jaar was Betaalbaarheid van het wonen.
Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems
aan de TU Delft, maakt het voor de betaalbaarheid enorm
uit of je eigenaar-bewoner of huurder bent. Huurders
kampen veel meer dan kopers met
betaalbaarheidsproblemen. Hij haalde recente
onderzoeken aan waaruit blijkt dat 28% van de huurders
onder het maatschappelijk minimum leeft (RIGO/
Woonbond) en dat 13% onvoldoende inkomen heeft om
de woonlasten te betalen (Planbureau voor de
Leefomgeving). De problemen zijn er grootst in de
stedelijke regio’s.
Boelhouwer benadrukte dat door het hervormingsbeleid
van Rutte II de problemen voor kopers afnemen en die van
huurders toenemen. Om het tij te keren noemde
Boelhouwer een aantal oplossingen, waaronder een
huurafslag voor minima op basis van huurquotes, kleiner
bouwen en minder harmoniseren waardoor meer
woningen in de goedkope voorraad blijven.
Prestatieafspraken
Ook gemeenten moeten betaalbaarheid hoger op
de agenda zetten, bijvoorbeeld bij het maken van
prestatieafspraken met woningcorporaties. Dat in het
overleg daarover huurdersorganisaties een volwaardige
partner horen te zijn, wordt nauwelijks meer betwist.
In diverse steden wordt daaraan volop gewerkt, zoals
bijvoorbeeld in Tilburg, Leiden, Katwijk, Ede en
Amsterdam.
Stukje uit de website publicatie van de Woonbond:
http://www.woonbond.nl/nieuws/3610

renovatie van het project Delftwijk-Zuid
(Delftlaan – P.C. Boutensstraat) in goed overleg met Ymere
de verwoording van meer dan 70% van de huurders als
een voorstel neer te leggen. Daarmee begint de
samenwerking en en het overleg met betrekking tot de
renovatieplannen.
Bewonerscommissie Delftlaan – P.C. Boutensstraat
Facebookcursus voor Bewonerscommissies
In de maand september zijn er twee Facebookcursussen
voor de bewonerscommissies gehouden: maandagavond
15 september was voor beginners en maandagavond
22 september voor gevorderden. Daarnaast deed ook een
aantal bestuursleden van De Waakvlam mee.
Tijdens de jaarvergadering van 22 april had het Bestuur
van De Waakvlam aangekondigd een cursus voor het
gebruik van Facebook aan te bieden. Het doel van de
cursus was om op één avond een pagina op Facebook
voor een bewonerscommissie te maken en te leren
beheren. Dit is een algemene pagina die iedereen kan
volgen en die vooral bedoeld is om belangstellende
bewoners digitaal te kunnen informeren. Een toevoeging
dus naast de bestaande communicatiemiddelen.
De Waakvlam had voor deze twee avonden social mediaadviseur Masja Slootweg van Social Met ingehuurd om
ons wegwijs te maken en tips te geven over het gebruik
van Facebook.
Voor een aantal deelnemers ging een nieuwe wereld open,
maar ook voor de gevorderden waren er leerzame en
vooral handige tips om beter gebruik te kunnen maken van
een Facebookpagina. De opkomst van de
Bewonerscommissies was niet hoog en dat is jammer.
Het was een leerzame avond, die De Waakvlam met
plezier heeft gegeven voor haar Bewonerscommissies en
belangstellenden.
Digitale commissie
Start van Bewonerscommissie NIEUWE DELFT
In de wijk (Delftwijk Hoog-Laag, Delftwijk-Noord) is een
nieuwe bewonerscommissie opgericht.
Na een gedegen voorbereiding zijn ze op 1 oktober
officieel gestart met 15 enthousiaste commissieleden,
die er zin in hebben.

Controleer of het huurverhogingsvoorstel voldoet aan
de wettelijke eisen.
http://www.woonbond.nl/huurverhoging/perjuli2014/
Op deze pagina vindt u ook de puntenberekeningen.
Bewonerscommissie Delftlaan – P.C. Boutensstraat

De kogel gaat niet door de woningen van de Delftlaan
– P.C. Boutensstraat.
De Bewonerscommissie die na een moeilijk periode de
juiste personen heeft gevonden om een krachtige BC te
worden is erin geslaagd om met betrekking tot de

Aan alle bewoners
Melden van reparaties en klachten.
Wanneer u klacht of reparatieverzoek heeft kunt u dat
per telefoon doen via een callcenter.
Deze medewerkers stellen heel veel vragen om u zo
goed mogelijk te kunnen helpen.
Het verzoek heeft een verwerkingstijd van 2 à 3 dagen
voor u antwoord krijgt.
Daarna wordt nagestreefd dat de reparatie of klacht
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binnen drie weken verholpen wordt, of er wordt met u een
andere afspraak gemaakt. Ook kunt u het reparatieverzoek
op de website van Ymere indienen; daarvoor gelden
dezelfde regels als per telefoon.

Colofon
Huurdersvereniging De Waakvlam
Correspondentieadres:
Postbus 4222, 2003 EE Haarlem

Wanneer een klacht of reparatieverzoek binnen 3 dagen
niet beantwoord wordt of u wordt niet volgens de afspraak
teruggebeld, dan kunt u telefonisch of per E-mail een
klacht indienen:
telefonisch: meld dat dit een klacht is in het kader van een
eerder verzoek;
per E-mail: stuur een bericht naar klachten@ymere.nl
Zie de website: www.ymere.nl.

Spreekuur / Bezoekadres:
Dinsdag
via klachten formulier
Hannie Schaftstraat 31
2033 PB Haarlem
Telefoon 023 540 90 41
email: info@dewaakvlam.nl
Web: www.dewaakvlam.nl

Ook op het kantoor van De Waakvlam krijgen we vaak
voicemail berichten, waarbij men helaas geen
telefoonnummer of adres achterlaat waardoor wij niet
kunnen terugbellen. Dat is erg onplezierig; misschien
denkt u dat u niet gehoord wordt.
Ook als wij kantoordienst hebben kan de voicemail
ingesproken worden wanneer we in gesprek zijn met
andere huurders. Het kan daardoor voorkomen dat we
de telefoon niet of te laat opnemen. Indien u uw
telefoonnummer inspreekt bellen wij u zeker terug.
We hebben overigens een lange storing van 3 weken
gehad waardoor we al die tijd niet bereikbaar waren.
We hopen dit jaar de problemen nog beter aan te kunnen
pakken.

ING bank NL10INGB0006542281
KvK Amsterdam: 34106523
Bestuur
Voorzitter
2e Voorzitter
Secretaris & 2e Penningmeester
2e Secretaris
Penningmeester
Voorzitter W.B.W.
Bestuurslid
Bestuurslid
Aspirant-Bestuurslid

Th.P. van Galen
P. van der Wijk
W. Scholten
M. Harroud
H.J. Seetz
R.O. Blansert
Th.J. Boskamp
H. Hooglugt
H. Kramers

SHY bestaat 5 JAAR

Redactie Commissie

W. Scholten

14 – 16 uur
via computer

Werkgroep: BC & WK & Geb.B
Werkgroep Bewonerscommissies Woonkwaliteit Gebiedsbeheer.

Maandag 24 november bestond de SHY 5 jaar, dit werd
feestelijk gevierd.
Na de vergadering, het officiële gedeelte, en daarna een
feestelijk afsluiting.
Afscheid bestuurslid Th.J.Boskamp

Voorzitter
Werkgroeplid
Werkgroeplid
Werkgroeplid

R.O. Blansert
Th.P. van Galen
W. Scholten
H. Hooglugt

Financiële Commissie

H.J. Seetz
W. Scholten (Res.)

Digitale Commissie

M. Harroud
P. van der Wijk
W. Scholten

Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties
(S.H.H.O.)
Theo Boskamp heeft te kennen gegeven dat hij wegens
gezondheidsredenen met de SHY en de Waakvlam eind
december wil stoppen.
Op deze avond, tijdens de vergadering heeft hij officieel
afscheid genomen van de SHY
De Waakvlam doet dat in december.
De Waakvlam en de SHY willen Theo bedanken voor zijn
inzet die hij de afgelopen 8 jaar
voor de Waakvlam en de 5 jaar voor de SHY heeft
getoond.
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Bestuursleden

Th.P. van Galen
W.Scholten

SHY Bestuur

Th. P. van Galen
Th. J. Boskamp
H. Kramers
W.Scholten (Res.)

Adviseur financieel
Adviseur redactie

P. de Rijck
C. van Dullemen

