
                               Verslag Algemene  vergadering  Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 7 juni 2018   pagina 1 van 2 

 

 Algemene Vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 
Locatie De Kiekmure in Harderwijk 
Datum Donderdag 7 juni 2018, aanvang 19.30 uur 
Aanwezig 
 
Afwezig 
Van Omnia Wonen 
Van de RvC 

Dick Penning (voorzitter), Herman Kost (secretaris), Arnold Copier (penningmeester), 
Dick Deirkauf, Rinus van Norde, Marco Isarin en Elma van Lienen 
Arie Bal (ziekte) 
Zie presentielijst 
Zie presentielijst 

Van de huurders Zie presentielijst 
 
1. Welkom en opening vergadering 

De heer Billy Goossen heet als gespreksleider van de huurdersavond om 19.30 uur de bijna 
100 aanwezige huurders en de 25 genodigden van onder andere Omnia Wonen zoals de 
directeur-bestuurder mevrouw Govers, leden van de RvC en de woonadviseurs van harte 
welkom en zal de onderwerpen aan elkaar te praten op deze bijzondere bijeenkomst  
Als eerste geeft hij het woord aan de voorzitter dhr. Dick 
Penning die aangeeft dat deze avond ook naar 
aanleiding van het 10-jarig bestaan van de 
huurdersorganisatie is en als een rode draad door de 
gehele avond heen gaan waarna de voorzitter verder 
gaat en het ontstaan van de huurdersorganisatie vertelt. 
De in al die jaren opgebouwde kennis zal ingezet blijven 
worden voor alle huurders van Omnia Wonen en wenst 
de aanwezige  een goede en plezierige bijeenkomst toe. 
 
Hierna vraagt de directeur-bestuurder van Omnia Wonen mw. Govers het woord en in een korte 
reactie de 10 jaar SHOW-samenwerking, het nut en noodzaak voor huurders en Omnia Wonen 
aangeeft en hoe de huurdersorganisatie door Omnia Wonen en de diverse gesprekspartners 
gerespecteerd wordt door hun vakkennis en de inzet voor de huurders. 
 

2. Presentatie 10 jaar SHOW en proces huurverhoging 2018 
Zoals de voorzitter heeft aangegeven is dit geen standaard algemene vergadering en is de 

secretaris aan het woord gekomen die samen met 
dhr. Rinus van Norde in een presentatie 
onderwerpen laat zien waar de huurdersorganisatie 
door de jaren mee bezig is geweest en tevens 
diverse onderwerpen die terug zijn te vinden zijn in 
het bestuurlijk verslag van 2017. 
Dit verslag is naar de aanwezige huurders gemaild 
en liggen ook op de tafels, op dit verslag zijn geen 
op- of aanmerkingen. 
Hierna werd aandacht besteed aan het proces en 
de diverse gesprekken met Omnia Wonen om te 

komen tot een huurbeleid 2018 en het advies over de huurverhoging van 2018. 
 

3. Huurdercommisaris aan het woord 
In een tweegesprek met Billy Goossen omschrijft het door de 
huurdersorganisatie voorgestelde lid in de RvC, de heer 
Siebinga zijn taak in de raad van commissarissen. 
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4. Presentatie door Veluwe Duurzaam over duurzaamheid 
 
 
 
Veluwe Duurzaam is erin geslaagd om de huurders 
te laten beseffen op welke manieren de huurder zijn 
energielasten door zijn manier van leven kan 
aanpassen en dus kan verlagen en tegelijk mee te 
werken aan duurzaamheid. 
 
 
 

 
5. Pauze 

 
6. Presentatie genomineerde foto’s en trekking prijswinnaars 

De huurders konden mee doen aan de foto-actie waar 
ze hun woning in een foto konden laten zien en hieruit 
zijn ca 65 inzenders genomineerd, deze foto’s zijn te 
bekijken op de website www.showhb.nl . 
Na de pauze is de penningmeester met ondersteuning 
van mevrouw Govers begonnen aan de trekking van 
de prijzen. 
De 1e prijs een maand huur en de 5e prijs een 
koffiezetapparaat is gewonnen door huurders uit 
Amersfoort, de 3e prijswinnaar wint een stofzuiger en 
komt uit Nunspeet en de 2e de laptop en 4e prijs een I-
Watch is gewonnen door huurders uit Harderwijk. 
Allen waren zeer blij met hun gewonnen prijzen. 
 

7. Sluiting 
 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de 
vergadering. Dankt ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng, als 
huurdersorganisatie hopen we dat volgend 
jaar de huurders weer in grote getale 
aanwezig zullen zijn. 
De aanwezigen worden uitgenodigd voor 
een hapje en drankje aan de bar. 

 
 

 
Harderwijk, 7 juni 2018 
 
 
 
D. Penning      H. Kost 
Voorzitter      secretaris 


