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Vrienden van de SHOW,
Ook u zult ongetwijfeld de gevolgen van het Corona-virus hebben ervaren,
mogelijk zelfs het verlies van uw baan en/of een inkomensdaling.
Hiervoor blijft ons advies kijk op de website van Omnia Wonen en neem
contact met hen op !
Als huurdersorganisatie merken wij het vooral in de manier van communicatie
met Omnia Wonen, het is nu bellen of via een video-meeting en dat is gewoon
wat lastiger.
Het is makkelijker om gewoon bij elkaar aan de tafel te kunnen zitten.
En vooral in deze tijd waar de huurverhoging een belangrijk onderwerp is, meer
informatie in deze nieuwsbrief.

Advies
huurverhoging 2020
Advies jaarlijkse huurverhoging
en resultaat van de korte �its
enquête. 
Zoals ieder jaar maakt Omnia
Wonen een overzicht van haar
inkomsten en uitgaven. De
inkomsten bestaan uit de huur die
wij gezamenlijk opbrengen, de
uitgaven bestaan vooral uit kosten
voor personeel, onderhoud, rente
en a�ossing van de
leningen nieuwbouwwoningen, 
duurzaamheid, de (gemeentelijke)
belastingen, verhuurdershe�ng en
vennootschapsbelasting
(3 maanden huur van iedere
woning).
Over het huurbeleid en de daarbij
behorende huurverhoging voor
2020 heeft Omnia Wonen de

Bezwaar tegen de
huurverhoging

Er zijn een aantal situaties waarin u
als huurder bezwaar kunt maken
tegen de huurverhoging en
huurbevriezing of huurverlaging
kunt voorstellen/vragen aan Omnia
Wonen;

Ook kunt u door het Corona virus
problemen ondervinden met de
huurbetaling, neem dan vooral
contact op met Omnia Wonen en
dan kan er gezamenlijk gezocht
worden naar een oplossing.
Als huurdersorganisatie hebben



SHOW om advies gevraagd. In onze
bestuursvergadering is hierover
gesproken en is er een korte �its
enquête naar huurders uitgezet.
Lees verder

we de meest voorkomende
mogelijkheden bij elkaar gezet,
ook Omnia Wonen heeft op haar
website veel informatie staan.
lees verder

Huurdersavond
2020 uitgesteld
Door het Corona-virus zijn wij
genoodzaakt om de
huurdersavond  van juni 2020 uit
te stellen, zodra er meer
duidelijkheid is zullen we een
nieuwe datum vaststellen en u
uitnodigen.

Jaarverslag
Het jaar 2019 is al weer een paar
maanden voorbij, wat wij als
bestuur in 2019 voor u als huurder
hebben gedaan kunt u lezen in ons
bestuurlijk jaarverslag 2019.
lees verder

Wisselingen in het bestuur
Onze voorzitter de heer Dick
Penning heeft per 1 januari 2020
zijn functie als voorzitter en
bestuurslid na meer dan 11 jaar
beëindigt, woensdag 27 november
is tijdens onze laatste
bestuursvergadering van 2019  de
voorzittershamer overgedragen,
hierover hebben we u in december
geïnformeerd.
lees verder
De heer H. Lanphen, onze
vicevoorzitter heeft in verband met
privé redenen per 1 maart zijn
werkzaamheden als vicevoorzitter
en deelnemer aan de
prestatieafspraken in Woudenberg
moeten beëindigen, zijn
werkzaamheden bij de
prestatieafspraken  in Woudenberg
worden waargenomen door Ed
McGhee.

Informeer uw buren dat zij zich ook als Vriend kunnen aanmelden en de
nieuwsbrief kunnen ontvangen.

https://www.showhb.nl/nieuws/advies-jaarlijkse-huurverhoging-2020/
https://www.omniawonen.nl/nieuws/brieven-huuraanpassing-vanaf-17-april-op-de-mat/
https://www.showhb.nl/nieuws/diverse-mogelijkheden-voor-bezwaar/
https://www.showhb.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200415-U-007-bijl-bestuurlijk-jaarverslag-SHOW-2019.pdf
https://www.showhb.nl/wp-content/uploads/2020/01/nieuwsbrief-nr-2019-04-nieuwjaarsgroet.pdf


Help ons en werk uw gegevens bij of vul deze aan door onderaan deze brief
op aanpassen te klikken!

Uw
ambassadeur
voor
Woudenberg

Annemieke Jansen-
van der Toorn
p/a secretarie SHOW
Klaproosmeen 72
3844 PK Harderwijk 
a.jansen@showhb.nl

Meer weten?
Bezoek dan snel onze
website voor meer
informatie.

Naar de website
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