Alert maandbericht
december 2018
In dit maandbericht geeft de voorzitter van Alert een beeld van de activiteiten van de
afgelopen maand. 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/

4 december - Vergadering Dagelijks Bestuur Alert
Besproken zijn o.a.:
• Aanbod Woonbond om enquête uit voeren
• Agenda Algemeen Bestuur 20 december
• Werkplan 2019
• Vergaderplanning 2019
11 december - overleg adviseur Woonbeleid en voorzitter Alert
Besproken zijn de voortgang van de verschillende gezamenlijke projecten en
speerpunten.
11 en 20 december - overleg voorzitter Federatie Amsterdamse Huurdersverenigingen
(FAH)i.o., voorzitter Alert en adviseur Woonbeleid
De voorzitter van de nieuwe federatie is ook de vertegenwoordiger van HBO Argus in
de FAH. Besproken is hoe zij geïnformeerd en betrokken kan worden over bij Alert en
Eigen Haard lopende zaken.
14 december - Begrafenis Jan ten Have, oprichter en jarenlang voorzitter van Alert
Een delegatie van Alert en HBO Argus was aanwezig bij dit afscheid.
17 december - Discussie bijenkomst “Wie krijgt de woning” in Pakhuis De Zwijger.
Bij deze bijeenkomst is gesproken over de noodzaak van en de problemen bij het
ontwikkelen van een nieuw systeem van verdeling van sociale woningen. Zie ook:
https://www.nul20.nl/dossiers/verslag-pakhuisnul20-van-17-december

20 december - Vergadering Algemeen Bestuur Alert
Besproken zijn o.a.:
• Kandidaten voor vacant gekomen functies DB
• Experiment tijdelijke contracten grote gezinnen
• Discussienota Provinciale Vergadering Woonbond
• Uitvraag problemen met blokverwarming; verdeling kosten en rendement ketel
• Vergaderplanning en Werkplan 2019
Werkgroep Renovatie
De werkgroep Renovatie heeft 11 december overlegd met Eigen Haard. Besproken zijn
de verbetervoorstellen en hoe die door Eigen Haard verwerkt kunnen worden in hun
werkproces. Dit is niet geheel afgerond. Afgesproken is dat een vertegenwoordiger
van de werkgroep en een van Eigen Haard dit verder uitwerken. Die uitwerking wordt
door manager Renovatie & Onderhoud getoetst op werkbaarheid en vervolgens weer
in de werkgroep besproken. Dan wordt ook besproken hoe de resultaten worden
gepresenteerd in een themabijeenkomst voor de lokale huurders verenigingen.
Werkgroep Service- en stookkosten
Geen acties, behalve uitvraag in AB.
Werkgroep Ouderen
Op 31 Jan heeft de werkgroep een afspraak met EH om te praten over
ouderenhuisvesting.
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