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Notulen    
Vergadering Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging Platform Amvest Huurders  

Datum 11 april 2019  

Tijd 11.00 uur   

Locatie Kantoor Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht  

Aanwezig Bestuur van de vereniging 
23 van in totaal ca. 72 huurdersverenigingen c.q. bewonerscommissies 

 

Afwezig m.k. 6 huurdersverenigingen/bewonerscommissies  

Verslag Ellen Rietveld, Hét Notulistenteam  

 

Agendapunt Onderwerp Actie 
1. Opening en welkom door de Voorzitter 

De voorzitter, de heer Hutjes, opent de vergadering om 11.00 uur en 
heet iedereen hartelijk welkom.  
Ter vergadering zijn aanvullende stukken uitgereikt die niet via het 
platform gedownload konden worden (balans per 31-12-2018, staat van 
baten en lasten 2018 en begroting 2019). Na een toelichting op het 
programma stelt de voorzitter de bestuursleden voor.  

  

2. Mededelingen door de voorzitter 
a. In de nieuwsbrief van de Woonbond gaat het over een Meldpunt 

commerciële verhuur. Huurdersverenigingen kunnen problemen 
met een verhuurder of het vinden van een woning daar melden. PAH 
is ook heel actief om huurders en met name huurdersverenigingen 
bij te staan bij problemen die verenigingen zelf niet opgelost krijgen 
in overleg met de vastgoedmanager. 

b. De overheid heeft de huuraanpassingen voor de niet-
geliberaliseerde sector per 1 juli bekend gemaakt. De maximale 
verhoging bedraagt 4,1-5,6% (inflatie plus opslag). Voor de 
geliberaliseerde sector hangt dit af van het huurcontract. Aan 
Amvest is advies uitgebracht over nieuwe huurcontracten, waarin 
staat dat het gaat om inflatie plus maximaal 3%. Voor huurders die 
een oud of ander huurcontract hebben waar bijvoorbeeld 5% in 
staat, geldt toch dat het maximaal 3% is plus inflatie. 

c. Minimaal jaarlijks wordt een selectie gemaakt van 
huurdersverenigingen die het verzoek krijgen om een 
klanttevredenheidsenquête in te vullen. De resultaten over 2018 zijn 
net bekend. In het algemeen geldt dat Amvest het redelijk doet ten 
opzichte van de benchmark (collega-verhuurders), maar over de hele 
linie zijn er veel klachten over onderhoud, renovatie en 
communicatie (vooral met vastgoedmanagers). Dit zijn punten die 
om verbetering vragen. PAH trekt hier hard aan bij Amvest. 

d. De secretaris, de heer Kruis, brengt namens oud-PAH-bestuurder de 
heer Auer de hartelijke groeten over. Hij moet om 
gezondheidsredenen verstek laten gaan en wenst de aanwezigen 
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een goede dag. 
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering 

Er zijn geen stukken specifiek voor de vergadering ontvangen. 
Er zijn 72 huurdersverenigingen in het platform. 23 verenigingen hebben 
zich aangemeld met 41 personen. 6 verenigingen hebben zich netjes 
afgemeld, van de overige verenigingen is geen reactie gekregen. Het 
bestuur vindt het belangrijk om contact te hebben, en betreurt het dat 
veel verenigingen niet bij de ALV aanwezig zijn.  

 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 maart 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter ondertekent 
het verslag ter goedkeuring, zodat dit gearchiveerd kan worden. 
 
Naar aanleiding van de notulen: 
Pagina 5, punt 9: De heer Scheeres geeft aan dat hij, in tegenstelling tot 
wat in de vorige vergadering werd afgesproken, dit jaar toch in de 
kascommissie heeft plaatsgenomen, op verzoek van het bestuur. 

 

5 Jaarverslag 2018 
De voorzitter licht een aantal punten uit het verslag toe. Het verslag 
behandelt het bestuur, de verenigingen en de activiteiten. Het bestuur 
is zesmaal bijeen komen, daarnaast is tweemaal met Amvest overlegd, 
het minimaal afgesproken aantal. Mocht het nodig zijn vaker bijeen te 
komen dan gebeurt dat. Amvest is verzocht de teksten van contracten 
te vereenvoudigen. Ook is het soms ingewikkeld dat er sprake is van 
meerdere partijen: een eigenaar (bijvoorbeeld Aegon als 
dochteronderneming en portefeuillehouder), beheerder Amvest en een 
vastgoedmanager namens Amvest (bijvoorbeeld Verweij, ACM of 
MVGM). Amvest geeft centraal huurovereenkomsten uit. Over 
aanpassingen van die huurovereenkomsten heeft het platform advies 
gegeven. Bestaande verhuringen houden bestaande contracten. Als er 
een mutatie is zal het nieuwe contract worden voorgelegd. 
Van een aantal huurdersverenigingen is gehoord dat de 
vastgoedmanager claimt dat de huuraanpassing wordt zoals hij zegt, 
maar de afspraak is dat er door huurdersverenigingen een advies wordt 
ingediend bij de vastgoedmanager over bijvoorbeeld de omgeving en de 
samenstelling van het huurdersbestand. De vastgoedmanager neemt dit 
advies mee naar Amvest, die vervolgens een besluit neemt. 
Op de vraag vanuit de zaal wat een huurdersvereniging in handen heeft 
als Amvest tegen het advies ingaat antwoordt de heer Jacobse dat dat in 
het specifieke contract van die vereniging moet worden nagekeken. 
Als de vastgoedmanager voorstelt om een huurverhoging toe te passen 
op basis van markthuur dan is hij verplicht dat te onderbouwen. Dit mag 
eenmaal in de vijf jaar. De belastingdienst geeft geen specifieke 
informatie ten behoeve van de inkomensafhankelijke huurverhoging, 
maar geeft wel aan of een inkomen onder of boven de grens is. 
De voorzitter geeft aan dat zijn ervaring is dat Amvest over het 
algemeen een gematigde verhoging toepast.  
 
PAH komt een paar keer per jaar met andere huurdersplatforms bijeen 
in het GPHP om kennis en ervaringen uit te wisselen. Actueel onderwerp 
van gesprek is belangenbehartiging van commerciële huurders, omdat 
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de ervaring is dat de Woonbond toch vooral de belangen van huurders 
van coöperaties behartigt. De platforms willen een halt toeroepen aan 
de voortdurende stijging van de huur en de beperkte beschikbaarheid 
van woningen. Het overleg met IVBN verloopt moeizaam. 

6. Goedkeuring privacyverklaring/AVG 
PAH heeft een privacyreglement opgesteld met als doel een efficiënte 
en effectieve administratie van de leden te kunnen voeren en het 
contact met de leden te kunnen onderhouden. Het reglement staat op 
de website, maar wordt bij deze ook voorgelegd aan de 
ledenvergadering. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe een en ander is geregeld rondom 
privacygevoelige inhoud. De voorzitter antwoordt dat deze informatie 
op een beveiligde computer wordt bewaard, en dat wordt geprobeerd 
daar voorzichtig mee om te gaan, maar het blijft digitaal wat het 
moeilijk maakt om alles veilig te houden. Mevrouw Van Es houdt de 
ledenlijst bij op een computer waarop twee “firewalls” zitten. 
Het reglement wordt goedgekeurd door de ledenvergadering en ter 
vergadering ondertekend door het bestuur. 

 
 

7. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019 
De penningmeester a.i., de heer Kruis, geeft een korte toelichting op de 
stukken. 
 
a. Balans per 31 december 2018  
Het saldo op de bank bedraagt €18.500. In 2017 is op verzoek van 
Amvest een bedrag van €2.500 teruggegeven aan Amvest. Het bedrag 
voor 2019 is op verzoek van PAH eerder overgemaakt zodat kosten 
alvast konden worden betaald, maar dit heeft geen gevolgen.  
 
b. Jaarrekening/Staat van baten en lasten 2018 
Een aantal posten op de staat van baten en lasten worden toegelicht: 
Reis- en verblijfskosten zijn gestegen doordat er twee extra (aspirant) 
bestuursleden zijn gekomen. In verband met de lange reisafstand 
overnacht een van hen in soms in een hotel. Dit is vooraf afgestemd met 
het bestuur. 
Er is een bestuursuitje geweest, gecombineerd met een werkbezoek in 
Leidsche Rijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van een bus en 
hotelovernachtingen. 
In het kader van het lustrum heeft PAH namens alle huurdersvereniging 
aan Amvest een bijzondere klok cadeau gedaan. Daarnaast is aan alle 
huurdersverenigingen die aanwezig waren bij de lustrumviering een 
reistas cadeau gegeven.  
 
Er zijn geen vragen over de balans en de staat van baten en lasten. 
 
c. Begroting van 2019 
De begroting is in oktober 2018 bij Amvest ingediend.  
De heer Kruis geeft een korte toelichting. Het bestuur gaat zich 
voorbereiden op het lustrum van 2023, waarvoor jaarlijkse 
reserveringen van €500 worden getroffen zodat ook uit eigen middelen 
een aantal zaken voor de huurdersverenigingen kunnen worden 
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geregeld. De reiskosten zijn wat aangepast, zoals ook onder 7b is 
benoemd. Aanvullend doet de heer Kruis de aanwezigen een herhaalde 
oproep om zich aan te melden als bestuurslid. 
De bestuursvergaderingen vinden niet meer plaats in het kantoor van 
Amvest, vanwege de lange reisafstand voor een aantal bestuursleden. 
Dit jaar wordt er vergaderd in Vleuten.  
 
Er zijn geen vragen. De begroting wordt  goedgekeurd.  
 
PAH wordt gefinancierd door Amvest. Er zijn een aantal nader te 
ontvangen posten. PAH heeft juridisch advies ingewonnen ten behoeve 
van de advisering over de huurovereenkomsten. De advocaatkosten zijn 
vooruitbetaald door PAH. Dit bedrag moet nog ontvangen worden door 
Amvest. Ook de kosten voor het gebruik van een vergaderzaal zijn door 
PAH betaald en ingediend bij Amvest, maar op dit moment nog niet 
vergoed. 

8.  Verslag kascommissie over 2018 
De heer Scheeres en mevrouw Buiteman hebben de boeken en 
bescheiden van PAH steekproefsgewijs gecontroleerd. Ze verklaren dat 
de staat van baten en lasten van 1 januari tot en met 31 december 2018 
en de balans over 2018 een getrouw beeld geven van de financiële 
positie en grootte van het eigen vermogen. Zij stellen voor de stukken 
goed te keuren, het bestuur acquit te geven en de penningmeester te 
dechargeren. Een ondertekende verklaring met deze tekst zal aan het 
verslag worden toegevoegd. 
Het opdragen van de verklaring wordt gevolgd door een applaus. De 
voorzitter stelt vast dat de jaarrekening is goedgekeurd en dat de 
penningmeester en het bestuur decharge verleend wordt voor het 
gevoerde financiële beleid en het beheer van de middelen. 
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werkzaamheden en 
inzet, en de verkregen goedkeuring. 

 
 

9. Benoeming leden voor de kascommissie 2019 
De voorzitter vraagt de aanwezigen wie geïnteresseerd is om in de 
kascommissie zitting te nemen. 
De heer De Bondt (Bouquet, Vleuten), stelt zich beschikbaar. 
Mevrouw Buiteman (KKZ, Kijkduin) blijft aan als lid van de kascommissie. 
De kascommissie voor 2019 wordt bij deze benoemd. 

 

10. Activiteitenplan 2019 
In het activiteitenplan zijn vijf speerpunten benoemd door het bestuur 
om in 2019, en de komende jaren voor zover nodig, extra inspanning 
voor te leveren. De speerpunten zijn gebaseerd op de beleidsnota die 
eenmaal in de vijf jaar wordt opgesteld. Deze is in 2018 vernieuwd en 
loopt tot 2023. Mochten tussentijdse aanpassingen nodig zijn dan wordt 
dit in overleg met de leden gedaan. De speerpunten die het bestuur 
voorstelt zijn: 

 Functioneren vastgoedmanager 

 Communicatie met achterban 

 Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen 

 Duurzaamheid 

 Levensloopbestendig wooncomfort 
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De voorzitter vraagt of er suggesties uit de zaal zijn voor andere 
belangrijke zaken. 
De heer De Jong (De Staten, Den Haag) geeft aan dat er veel klachten 
over het onvoldoende onderhoud zijn. Een aantal huurders is 
voornemens de huurverhoging niet te gaan betalen. De 
huurdersvereniging probeert met de vastgoedmanager te 
communiceren, maar er wordt weinig meedenken ervaren in de 
problemen waar zij tegenaan lopen. De heer De Jong zou graag zien dat 
onderhoud in zijn algemeenheid in het activiteitenplan wordt 
opgevoerd. Het gaat niet om de communicatie, maar om de 
bereidwilligheid van de belegger(s) om het onderhoud te intensiveren. 
Hij vermoedt dat het platform meer gewicht kan inbrengen om hier op 
in te zetten. 
 
De heer Scheeres, voorzitter van een slapende vereniging in Ede, 
ondersteunt deze oproep. Er wordt weinig onderhoud aan platte daken 
gepleegd. Aan de vastgoedmanager is voorgesteld om dit eerst beet te 
pakken en zonnecollectoren te overwegen. Omdat er vervolgens niets 
gebeurd voelt de heer Scheeres zich niet gehoord door de 
vastgoedmanager. Het contact is op zich goed, maar het initiatief moet 
altijd vanuit de huurders komen.  
 
De voorzitter geeft aan dat er tijdens de themamiddag die volgt op deze 
ledenvergadering gelegenheid is om contact te leggen met de 
aanwezige mensen van Amvest. 
 
Mevrouw Lagas (Voorschoten) wil een aantal opmerkingen maken over 
verduurzaming. Zij stelt zelf voor om deze te bewaren voor de 
themamiddag over levensloopbestendig bouwen. 
 
De heer Jacobse vertelt dat huurdersverenigingen het recht hebben om 
te weten welk budget er voor het complex beschikbaar is. Amvest moet 
daarnaast minimaal eenmaal per jaar aanwezig zijn bij een overleg met 
de vastgoedmanager. Er lopen momenteel 15 klachten over 
vastgoedmanagers. PAH heeft hierover afspraken gemaakt met Amvest. 
Huurdersverenigingen worden verzocht om het bij PAH aan te geven als 
het ergens toch niet goed loopt.  
 
Mevrouw Van de Loek (Huurdersvereniging in oprichting Complex ’t 
Loo) vertelt dat deze vereniging wordt opgestart vanwege negatieve 
ervaringen met vastgoedmanager Verweij.  Zij hebben meegedaan aan 
het klanttevredenheidsonderzoek en ingevuld dat de punten met 
Verweij niet goed gaan. Daar werd op geacteerd, maar sindsdien is het 
weer stil.  
De voorzitter vertelt dat vastgoedmanagers worden afgerekend op de 
tevredenheid of ontevredenheid van klanten.  
 
De heer Broeken (Schiedam) heeft vernomen dat Verweij bezig is met 
aansluiting bij dan wel overname door de grotere vastgoedmanagement 
organisatie MVGM. 
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De heer Van den Dool (Mauritius in Amsterdam, met MVGM als 
vastgoedmanager), merkt op dat in het activiteitenplan in het kader van 
verduurzaming alleen wordt gesproken over energiebesparing, en niet 
over het opwekken van energie en het werken aan de transitie. De heer 
Jacobse beaamt dat dit niet in de tekst staat, maar dat dit wel gebeurt. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun suggesties. Het bestuur 
gaat daarmee aan de slag, samen met het reeds opgestelde 
activiteitenplan. 

11. Samenstelling bestuur 
De samenstelling en de wijzigingen die gaan plaatsvinden staan vermeld 
in de vooraf verspreide toelichting bij dit agendapunt.  
De heer Kruis heeft 13 jaar op vrijwillige basis het platform gediend in 
bestuursfuncties. In verband met zijn vertrek is gekeken naar een 
herverdeling van de functies in het bestuur. Daarnaast hebben zich twee 
potentiële bestuursleden aangemeld die inmiddels al een tijdje met het 
bestuur meedraaien.  
De voorzitter heeft aangegeven het rustiger aan te willen doen, na 15 
jaar zitting in het bestuur. Het bestuur heeft onderling geregeld dat de 
heer Jacobse wordt voorgedragen als voorzitter van het platform. De 
heer Hutjes blijft aan als adviseur en vicevoorzitter en neemt het 
penningmeesterschap waar. 
 
Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden 
Mevrouw Garcia wordt voorgedragen als bestuurslid en secretaris. De 
leden stemmen in met deze benoeming. 
De heer Kommer wordt voorgedragen als bestuurslid. De leden 
stemmen in met deze benoeming. 
Beiden zijn bij deze benoemd in de genoemde functie voor een eerste 
periode van drie jaar.  
 
De voorzitter legt de leden voor dat de heer Jacobse de functie van 
voorzitter wil gaan vervullen. De aanwezige leden stemmen in met deze 
benoeming. Tegelijk treedt de heer Hutjes terug als voorzitter. 
 
De voorzitter richt het woord tot de heer Kruis, die afscheid moet 
nemen doordat het pand waar hij in woont van eigenaar is gewisseld. 
Dit is al enige tijd geleden gebeurd, maar in overleg met Amvest is 
besloten dat hij toen nog enige tijd langer aan zou blijven. Het bestuur is 
hem erkentelijk voor zijn inzet en benoemd hem tot bestuurslid van 
verdienste wegens zijn jarenlange inzet voor het platform.  
De heer Kruis spreekt een dankwoord uit. Hij neemt met enige 
weemoed afscheid van het platform. De contacten met de verenigingen 
en de directie van Amvest heeft hij als prettig ervaren, ook als er sprake 
was van ontevredenheid. Hij dankt voor het in hem gestelde vertrouwen 
en de bijzondere geste.  

 
 
 

12. Rondvraag 
De heer Gijsbertze (Doorwerth) vraagt suggesties om mensen in 
beweging te krijgen om lid te worden van de huurdersvereniging en wat 
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kan worden gedaan aan vereenzaming van oudere mensen. Een aantal 
ideeën die worden geopperd zijn het organiseren van een 
nieuwjaarsbijeenkomst, het instellen van een commissie lief&leed, 
meedoen met burendag en NLDoet en het bezoeken van nieuwe 
bewoners. Dit laatste blijkt niet voor alle verenigingen mogelijk omdat in 
het kader van de AVG niet altijd informatie over nieuwe huurders wordt 
verstrekt. Door een aantal aanwezigen wordt aangegeven dat het 
verstrekken van alleen huisnummers niet privacygevoelig is. 
 
De voorzitter brengt in dat suggesties welkom zijn voor het thema voor 
de vergadering van volgend jaar. Mogelijke onderwerpen die het 
bestuur heeft bedacht zijn belangenbehartiging en medezeggenschap 
van huurders, of goed verhuurderschap en goed huurderschap.  
 
De heer Jacobse dankt voor het vertrouwen dat in hem wordt gesteld. 
Hij bedankt de heer Hutjes, die 15 jaar de functie van voorzitter heeft 
vervuld.  

13.  Sluiting van het formele gedeelte van de bijeenkomst 
De heer Jacobse benadrukt dat het helpt als klachten over 
vastgoedmanagers aan PAH worden doorgegeven. Hij zegt toe 
binnenkort de vereniging in Doorwerth te bezoeken. 
Hij bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de 
ledenvergadering om 12.30 uur af. 

 
 
 
 
 

 
Utrecht, 11 april 2019 
 
G.G. Hutjes    A.H. Kruis     
         
 
Voorzitter    secretaris     


