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1 Inleiding 

Hierbij presenteert SliM Wonen het jaarverslag 

over het jaar 2016. Hier kunt u lezen waar de 

huurdersorganisatie zich mee bezig heeft 

gehouden het afgelopen jaar. 

2 Samenstelling bestuur 

Samenstelling van het bestuur in 2016: 

Dagelijks bestuur 

Voorzitter:   Henk Dijksta 

Secretaris:   Nel ’t Jong 

Penningmeester:  Klaas Redelijkheid 

 

Algemeen bestuur: 

Joke Bergwerf 

Kor Blijenberg 

Loes Kraaijeveld (in juli afgetreden) 

Gerard Kraaijeveld  

Will van Wijngaarden 

Gerard Elkhuizen 
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Organisatie: 

Naast het dagelijks bestuur functioneren er 

drie werkgroepen die elk een eigen discipline  

voor hun rekening nemen. Deze werkgroepen 

voeren hun werkzaamheden naar behoren uit. 

 

Bijzonderheden: 

Ook in dit verslagjaar is er één bestuurslid, de 

voorzitter, als niet huurder van Tablis Wonen, 

in ons bestuur vertegenwoordigd.  

De samenwerkingsovereenkomst met onze 

verhuurder biedt deze mogelijkheid. 

 

3 Adviezen en werkzaamheden 

SliM Wonen heeft in 2016 ook een huuradvies 

gegeven. 

Wij hebben naar onze mening gedegen en 

constructief huuradvies gegeven. De 

werkgroep Huuradvies steekt veel tijd in deze 

complexe materie. Helaas zijn onze adviezen 

niet door de verhuurder overgenomen. 
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 Bezoeken vergaderingen en bijeenkomsten 

 

1 SliM Wonen is lid van de Woonbond. We 

gaan zoveel mogelijk naar de vergaderingen. 

 

2 Het DB heeft in 2016 regelmatig een overleg 

met de manager wonen van Tablis Wonen 

gehad. 

 

3 Het dagelijks bestuur heeft zeven keer 

vergaderd en het algemeen bestuur zes keer. 

 

4 Verder hebben bestuursleden deelgenomen 

aan activiteiten, zoals participatie. Ook zijn 

bestuursleden betrokken bij de participatie 

van Tablis Wonen en uiteraard in de 

samenleving. 
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4 Werkgroep bewonerscommissies  

In juli 2016 hebben Tablis Wonen en SliM 

Wonen een bureau benaderd om ons te helpen 

de participatie naar elkaar en de huurders te 

verbeteren.  

We worden daarin begeleid door mevrouw 

Dieneke van Dijken van het bureau “de 

bezielde corporatie”. 

Wij zijn al verschillende malen bij elkaar 

geweest om alles door te nemen. 

Helaas is het de werkgroep niet gelukt dit jaar 

een avond te organiseren. Dit is niet gelukt 

door te weinig respons van de 

bewonerscommissies. Aankomend jaar gaan 

we het weer proberen.   
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5 Werkgroep Communicatie 

De werkgroep verzorgde ook dit afgelopen 

jaar tot volle tevredenheid van Tablis Wonen 

en onze werkgroep een onderwerp in het 

bewonersmagazine. 

 

6 Werkgroep huuradvies 

Voor het huuradvies van 2016 is de werkgroep 

weer bij Tablis Wonen geweest en hebben een 

overleg gehad en het in de vergadering aan 

het bestuur voorgelegd. 

 

7 Digitalisering en automatisering 

De digitalisering gaat de goede kant op en er 

wordt al veel papierloos vergaderd.  
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8 Colofon 

Jaarverslag 2016  

Februari 2017  

Samengesteld door: Joke Bergwerf 

Joke.b@slimwonen.eu 

 

 

Dit jaarverslag is ook digitaal te lezen op de 

website van Slim Wonen  

www.slimwonen.eu 

  

                                               

 

 

 
 


