
 

 

 

 
 
 

 
 

In dit maandbericht geeft de voorzitter van Alert een beeld van de activiteiten in  
januari 2018. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie 
wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het 
secretariaat van de Huurdersfederatie Alert. Dit maandbericht is ook te vinden op 
de website van Alert onder het kopje maandberichten.  
 
http://www.huurdersfederatie-alert.nl/maandberichten/ 
 

 
 

In vervolg op een eerdere sessie is gekeken hoe de voorbereiding en bespreking van 
thema’s tussen Alert en Eigen Haard beter kan worden aangepakt. Resultaat: een 
overzicht met thema’s voor 2018 en een voorstel hoe die aan te pakken. Dit voorstel 
wordt besproken in het Vooroverleg en het Overleg Alert – Eigen Haard. 
 

 
 

Besproken zijn o.a.:  
 

 Evaluatie “2 jaar werken met nieuwe woningwet” – Resultaten inventarisatie 
 Presentatie jaarlijkse huuraanpassing 2018 
 Rapportage kengetallen + opmerkingen 
 Basis Sociaal Plan 
 Beoordeling secretaris 
 Themadag Renovatie 
 Zienswijze Stroomversnelling 
 Financieel overzicht Alert 

 

 
 

In het nieuwe Van Eesterenmuseum werd de afscheidsreceptie gehouden. Een mooie 
omgeving voor een hartelijk afscheid. Jan v/d Roest heeft zich jaren ingezet voor de 
huurders en heeft nu zijn werk overgedragen. 
 

 
 

Het onderwerp betrof alternatieve manieren van contact tussen huurdersorganisaties 
en hun achterban. Dit artikel verschijnt in het eerste nummer van ‘Gewoon’ (het 
magazine van EH) in 2018.  
 

8 januari - Brainstorm voorzitter Alert met adviseur en medewerker Woonbeleid EH 
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9 januari - Dagelijks Bestuur vergadering 

16 januari - Afscheid voorzitter Huurdersorganisatie Ymere 

17 januari - Interview voorzitter Alert met journalist voor het blad van Eigen Haard. 
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Besproken zijn de agendapunten (zie 29 januari). Er is voor gekozen om het agendapunt 
Presentatie Huurverhoging 2018/2019 te schrappen. Alert heeft er voor gekozen om de 
voorbereiding van deze Huurverhogingsronde over te laten aan de werkgroep 
Huuraanpassing. Standpunten zal Alert overeenkomen in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 22 februari. 
 

 
 

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst is gemoderniseerd. De aanwezigen (leden OR, 
leden Alert en managementteam) waren in groepjes ingedeeld. Per tafel ontstond 
daardoor een gemengd gezelschap. Nieuw was ook dat tijdens het buffet een Pub-quiz 
werd gehouden. De groep van voorzitter Alert heeft deze quiz gewonnen! Tijdens de 
bijeenkomst zijn toespraken gehouden door voorzitter OR en voorzitter Alert. Het was 
een prettig ontspannen samenzijn, met een goed verzorgd buffet. 
 

 
 

Besproken zijn o.a.: 
 

 Adviesaanvraag Huurverhoging  
 Basis Sociaal Plan 
 Evaluatie nieuwe Woningwet 

 

 
 
De Huurdersvereniging Ouder Amstel (HVOA) heeft een nieuwe afgevaardigde in Alert. 
Wil Post zal het werk van Janneke Verheul gaan overnemen. Om elkaar alvast te leren 
kennen is Wil langsgekomen op het kantoor van Alert voor een kop koffie met de 
voorzitter. Zij zal in de komende AB vergadering voor het eerst aanwezig zijn als 
afgevaardigde van de HVOA.  

18 januari - Voorvergadering overleg Alert – Eigen Haard 

25 januari - Informele bijeenkomst Eigen Haard 

29 januari - Overleg Alert – Eigen Haard 

30 januari - Kennismaking voorzitter Alert met de nieuwe voorzitter van hv Ouder Amstel. 


