
 

  

         JAARVERSLAG 2019  

                   januari 2019 - december 2019  

  

ALGEMEEN   
Het Platform Amvest Huurders, opgericht op 28 december 1998, is een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid (met statuten, die in een notariële akte zijn opgenomen) en staat ingeschreven  

bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17110406.   

  

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van huurders van woningen van Amvest  

met haar gelieerde vennootschappen in het algemeen en het behartigen van de belangen van de 

leden (huurdersverenigingen/bewonerscommissies) van de vereniging in het bijzonder. Zij werkt met 

een beleidsplan dat loopt van 2018 tot en met 2023. Jaarlijks worden actiepunten uit dit beleidsplan 

ter behandeling verwerkt in de vorm van een activiteitenplan.  

  

BESTUUR   
Evenals vorige jaren wordt het Platform geleid door een bestuur dat benoemd wordt door de 

Algemene Leden Vergadering, het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging.   

  

In het bestuur hebben mutaties plaatsgevonden. Op 11 april 2019 zijn, na goedkeuring van de 

Algemene Ledenvergadering officieel tot het bestuur toegetreden: de heer Jan Kommer (secretaris 

van de Huurdersvereniging KKZ in Den Haag) en mevrouw Hélène Garcia (oprichtster en voorzitter van 

BC Residence Maasweerd in Venlo).   

De heer Tom Kruis heeft op 11 april 2019 helaas afscheid moeten nemen als penningmeester. Wij zijn 

hem veel dank verschuldigd en wensen hem het allerbeste. Het bestuur is nog op zoek naar nieuwe 

bestuursleden.  

  

Na de ALV van 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:   

De heer Henny Jacobse (voorzitter)   

De heer Guus Hutjes (vicevoorzitter en penningmeester a.i.)   

Mevrouw Hélène Garcia (secretaris)   

Mevrouw Els van Es (bestuurslid)  

De heer Jan Kommer (bestuurslid)  

  

  

  
  



  

ACTIVITEITEN   

* Bestuursvergaderingen   

Het bestuur heeft in 2019 zes bestuursvergaderingen gehouden. Alle vergaderingen stonden in het 

teken van het bespreken van de lopende zaken.   

  

* Overlegvergaderingen  
Er zijn 2 overlegvergaderingen gehouden met de directie van Amvest.   

De vergaderingen vonden plaats op 19 februari in Villa Jongerius, Utrecht en op 28 november 

2019 in Bar Beton, Utrecht. Tijdens deze overlegvergaderingen zijn o.a. besproken:  - klachten 

over vastgoedmanagers en het beheer/onderhoud van de woningen,   

- servicekosten en huurders-abc,   

- huuraanpassing per 1 juli,  - regeling verkoop complexen, - de 

nieuwe huurovereenkomst.   

  

*  Algemene Ledenvergadering  

De ALV werd gehouden op 11 april 2019 in Villa Jongerius te Utrecht. Een bijzonder complex met een 

heel bijzondere geschiedenis.  

  

Tijdens de ALV zijn een aantal belangrijke punten 

besproken waaronder:   

a. communicatie met de vastgoedmanagers;   

b. de jaarlijkse huuraanpassing;   

c. het toepassen van een marktconforme huurverhoging.  

  

*  Themamiddag   
Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering vond de themamiddag plaats. De 

middag stond in het teken van “Levensbestendig (ver)bouwen”.  

  

De heer Ter Steege trapte af met een boeiende presentatie over de geschiedenis van Villa Jongerius en 

de Stichting Vrienden van het Jongerius Complex opgericht door de kleinkinderen met als doel het 

behoud en de restauratie van het totale Jongerius Complex.  

Daarna werd het woord gegeven aan mevrouw Dijkman van de Stichting Stijlvol Ouder. Zij nam ons mee 
in de wereld van wonen en welzijn voor senioren zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen.  
  

De heer Wensing (Chief Investment Officer Amvest) en de heer Louw (manager Strategie&Research 

Amvest) sloten de rij met een presentatie over de woningvoorraad, de groeiende vraag naar (speciale) 

woonproducten en de toekomstige projecten.  

  

De Themadag werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een 

drankje.  

  

* Nieuwsbrief   

In 2019 zijn zeven Nieuwsbrieven verschenen. Daarbij zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Het 

bestuur probeert zoveel mogelijk in te gaan op actualiteiten en ontwikkelingen die van belang zijn 

voor u als huurder. Ook doet ze verslag van het overleg met de directie van Amvest.  

  

  

  



  

  

  

  

  

* Website   

In 2019 is een aantal verbeteringen aangebracht aan de website. Zo zijn er formats geplaatst 

waaronder statuten voor huurdersverenigingen. Het bijhouden van de website wordt gedaan door 

Mevrouw Els van Es en het aanleveren van teksten door de bestuursleden.   

  

* Huurdersverenigingen  

Bij het Platform zijn in totaal 63 huurdersverenigingen/bewonerscommissies aangesloten. In het 

afgelopen jaar zijn diverse huurdersverenigingen bezocht door een of twee bestuursleden. Het ging 

om nieuwe huurdersverenigingen welke wij hebben voorzien van ervaringen en tips en bestaande 

huurdersverenigingen welke wij hebben ondersteund met de klachten over de vastgoedmanager.   

  

* Overleg met andere Huurderplatforms binnen GPHP   

In deze verslagperiode heeft diverse malen overleg met andere Huurderplatforms 

plaatsgevonden binnen de overkoepelende organisatie GPHP (Gezamenlijke Particuliere 

Huurders Platforms).  Er is wel veel beweging in het veld van de commerciële huurders. Zo is er 

onlangs een Federatie Huurders Commerciële Sector opgericht voor huurders in Amsterdam.  

  

Belangrijkste onderwerpen in de overleggen van het GPHP zijn op dit moment:   

- de oprichting van een stichting als vertegenwoordigende partij van vrije sector huurders bij de   

landelijke en lokale overheden en verhuurders, - het uitbreiden van de achterban,  

- samenwerking met de Woonbond.  

   

Lid van het GPHP bestuur namens het Platform Amvest Huurders in 2019 waren de heer Henny 

Jacobse en mevrouw Hélène Garcia.  

  

  

Hélène Garcia 

secretaris  


