
 
 
 
 
Algemene ledenvergadering huurdersvereniging JR JAVA 
Op 31-8-2015 

	
Aanwezige bestuursleden: Yvette Osinga, Doede van de Linden, Frank van Hoorn, Irma Enklaar 
(notulen i.s.m. Olaf Hirsch) 
Ca. 45 leden aanwezig. 
 

1. Welkomstwoord, opening bestuurszaken 
Afscheid bestuursleden Egon Hoogenboom en Yvette Osinga: 
Afscheid van Egon. Egon wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. 
Alex Leenders biedt zich aan als nieuw bestuurslid. 
 
Stemming nieuwe bestuursleden Frank van Hoorn (voorzitter) en Doede van de Linden 
(penningmeester): 
Frank en Doede zijn aangenomen als nieuwe bestuursleden. 
 

2. Financieel jaaroverzicht 2014, begroting 2015 
Frank licht het jaaroverzicht toe en benadrukt de waarde van het lidmaatschap bij de Woonbond. 
In 2015 is een nieuwe regeling van kracht. Daarom wijkt de begroting van 2015 af van eerdere 
begrotingen. Hierbij zal Bouwinvest meer kosten van de huurdersvereniging (HV) dragen. Dit is nog 
niet bevestigd. Geld dat hierdoor vrijkomt, wordt ingezet voor sociale activiteiten. Alle leden kunnen 
hiervoor voorstellen indienen.  
Bouwinvest heeft ca. 700 huurders. De HV heeft ca. 175 leden. Hoe meer leden de vereniging heeft, 
hoe sterker het bestuur staat en invloed kan uitoefenen op het beleid van BI. 
 

3. Afrekening servicekosten 
De HV heeft ook dit jaar weer de servicekosten naar beneden kunnen brengen. Er wordt ieder jaar 
heel kritisch naar de servicekosten en naar alle mutaties gekeken. 
 

4. Jaaroverzicht 2014 
(zie bijlage ‘Activiteiten van het bestuur in 2014’) 
 

5. Duurzaamheid 
Gastsprekers van Bouwinvest Eric Jan Dekkers (en Roland Spek van MVGM)  
Erik Jan Dekkers licht de ontwikkelingen toe. Pensioenfondsen willen dat op een meer duurzame 
manier geïnvesteerd wordt. Investeren in duurzaamheid wordt steeds ‘normaler’. Voorbeelden zijn 
HR ketels, Ledverlichting en slimme meters. Bij goed beleid is er meestal sprake van win-winsituaties. 
Ook de inzet van PV-panelen (zonne-energie) wordt op dit moment onderzocht. Daarnaast wordt de 
bij de overgang op duurzame materialen gewacht tot bestaande materialen afgeschreven zijn en 
vervangen moeten worden  - “wachten op natuurlijke momenten”. Bouwinvest draagt bij aan 
duurzame buurtprojecten zoals de moestuinen. 
 
Er wordt op dit moment een proef met PV-panelen in Nieuw Sloten gedraaid. Daarbij wordt de 
opgewekte stroom voor de algemene ruimtes gebruikt. Bij succes zal BI dit principe op alle gebouwen 
toepassen waar dit kan. In 2019/2020 wordt er onderhoud aan alle daken op het Java-eiland 
doorgevoerd. In die tijd kunnen er mogelijk PV-panelen geplaatst worden. 
 



6. Zonnepanelen, echte groene stroom, vergroening daken, stadsverwarming 
Zie ook het punt hiervoor. De HV zal zich verder inzetten voor het realiseren van de PV-panelen. 
De HV onderzoekt ook de mogelijkheid voor de overgang naar een volledig groene stroomaanbieder. 
We zijn helaas gebonden aan het systeem Stadsverwarming. Dit is wettelijk geregeld. 
De sociale activiteiten zoals de buurttuinen worden toegelicht. 
Tine licht de activiteiten van het Stadsdorp toe en de samenwerking met Javaarde. 
11 september 17:00 – 19:00: Buurtborrel 
27 september: Weggeefmarkt en informatieverstrekking weggeefkast 
 
PAUZE 
 

7. Huurverhogingen 
Bouwinvest zet de komende jaren in op maximale huurverhogingen: 
De HV heeft in de afgelopen tijd regelmatig bij Bouwinvest onvrede over de huurverhogingen geuit. 
Bouwinvest heeft aangegeven hun beleid ook in toekomst te willen handhaven. Sociale huurwoningen 
verdwijnen steeds meer. Het schijnt dat Bouwinvest aan het begin met de gemeente had afgesproken 
dat de huren 15 jaar lang alleen matig verhoogd worden en een vast deel sociale huurwoningen 
beschikbaar moet zijn. Door beleid van de overheid (Donnerpunten) mogen vrijgekomen sociale 
huurwoningen opgetrokken worden naar vrije sector huren. 
De aanwezige huurders delen de onvrede over de huurverhogingen. 
Bouwinvest is gevoelig voor imagoschade. De HV onderzoekt de mogelijkheid om bij 
jaarbijeenkomsten van de aandeelhouders van BI in te spreken. 
Het is zeer moeilijk om Bouwinvest financieel onder druk te zetten. De vraag naar huurwoningen in 
Amsterdam is zo hoog, dat het ‘dreigen’ met vertrek geen effect zal hebben. 
De HV zal ook contact met de gemeente opnemen om hierin mee te denken. Iedereen kan zijn input 
hiervoor naar het bestuur mailen (info@jrjava.nl). 
Het werven van nieuwe leden is zeer belangrijk om sterk te staan in de gesprekken met Bouwinvest. 
Er wordt meermals geopperd om ook de overige huurders van Bouwinvest voor de HV te werven. 
Er wordt een werkgroep in het leven geroepen van leden die verdere acties zullen uitwerken. 
 

8. En verder 
Huurtevredenheidsonderzoek 
Er is een huurderstevredenheidonderzoek door Bouwinvest doorgevoerd. De vraagstelling is hierbij 
dusdanig, dat de uitkomst voorspelbaar is en altijd ten gunste van Bouwinvest uitpakt. 
Frank overweegt een alternatief onderzoek op te zetten. 
Veiligheid woningen 
Inbraken nemen toe. Het verbeteren van sloten zou uitkomst kunnen bieden. Bouwinvest is tot nu toe 
niet gemotiveerd om hierin te investeren. Huurders mogen zelf extra sloten aanbrengen. 
 
Evenementen, vergunningen, overlast 
Er zijn meerdere instanties die vergunningen verlenen. Dit resulteert in veel evenementen die 
(geluids)overlast veroorzaken. Er is sinds kort een aanspreekpunt bij de gemeente, maar dit heeft tot 
nu tot weinig resultaat geleid. Dit aanspreekpunt wordt op de website van de HV vermeld. 
Iedereen kan ideeën en opmerkingen hierover op de mail naar de HV sturen. 
 

9. Rondvraag 
- Egon merkt op dat Bouwinvest uitzonderlijk hoge extra kosten rekent bij het betrekken van 

een woning (naamplaatje, administratiekosten, etc..) Hiervoor zijn wettelijke kaders, maar 
Bouwinvest lijkt zich hier niet aan te houden. Egon zal dit nu voor de rechter brengen. Er zijn 
meerdere leden die zich hierbij aansluiten. 

- Etienne: Er staan maatregelen tegen inbraak op de website van de HV. 



- Wanneer is het volgende huurderstevredenheidsonderzoek? Is het niet wijs om de krachten te 
bundelen en met z’n allen de medewerking te weigeren met opmerkingen over de kwaliteit 
van dit onderzoek? Dit kan door de werkgroep opgepakt worden. 

  
Het bestuur roept mensen op om leden te werven en zitting te nemen in het bestuur. 
 
Einde vergadering 
 



Bijlage 

	

	

Activiteiten van het bestuur in 2014 
 

! Gesprekken	met	directie	van	Bouwinvest	over	o.a.	huurverhogingen,	kwaliteit	woningen,	
energiebesparingen	en	problemen	van	algemene	aard	zoals	contractkosten,	liberalisering	
sociale	huurwoningen,	enz.		
Gesprekken	over	minder	of	geen	huurverhogingen	zijn	tot	nu	toe	op	niets	uitgelopen.	
Bouwinvest	heeft	de	taak	om	zoveel	mogelijk	rendement	uit	hun	investering	te	halen.	Ze	
willen	wel	meedenken	over	meer	energiebesparende	maatregelen	en	ondersteuning	van	
projecten	in	de	buurt.	
	

! Het	opstellen	van	het	wettelijke	verplichte	advies	over	de	jaarlijkse	huurverhogingen	aan	
Bouwinvest.	

	
! Divers	overleg	met	Woonbond	inzake	onder	meer	huurverhogingen,	energie	problemen,	

groot	onderhoud.	
	
! Gesprekken	met	MVGM	over	o.a.	veiligheid,	servicekosten,	energiebesparing	

gemeenschappelijke	ruimtes,	PV-panelen,	bereikbaarheid.	
	
! Vertegenwoordiging	in	het	Platform	huurdersverenigingen	Bouwinvest.	
	
! Het	bestuur	heeft	jarenlang	op	LED-verlichting	in	de	algemene	ruimtes	aangedrongen.	In	

2014	zijn	de	laatste	lampen	vervangen	en	is	dit	gerealiseerd!	
	
! Aanwezigheid	Blauwe	Loperfestival.	Het	bestuur	heeft	samen	met	Javaarde	op	dit	festival	

gestaan	om	o.a.	leden	te	werven.	
	
! N.a.v	de	vorige	ALV	is	de	ledenwerving	verder	op	gang	gezet.	Met	dank	aan	o.a.	Lucie,	Diana	

en	Frank.	Dit	heeft	geresulteerd	in	meer	leden.	
	
! Servicekosten.	We	hebben	de	servicekosten	ook	nu	weer	iets	naar	beneden	weten	te	krijgen.	

Bij	de	afrekening	van	2015	zal	dat	ook	merkbaar	zijn.	In	2014	is	de	plaatsing	van	LED-
verlichting	in	de	gemeenschappelijke	ruimtes	afgerond.	Tevens	zijn	er	nu	slimme	meters	
geplaatst	voor	de	algemene	ruimtes,	zodat	het	aflezen	van	het	elektriciteitsverbruik	nu	
eindelijk	goed	gaat.	

	
! In	de	meeste	fietsenkelder	zijn	op	ons	verzoek	nu	betere	fietsenrekken	geplaatst.		
	
! Javaarde	–	voortgekomen	uit	de	duurzaamheidscommissie	van	het	HV	–	heeft	in	2014	drie	

bijeenkomsten	georganiseerd	waarna	diverse	buurtinitiatieven	zijn	gestart	(o.a.	Buurtsoos,	
stadsdorp	Java-eiland).	Tevens	is	Javaarde	zich	gaan		bemoeien	met	de	inrichting	van	de	
omgeving	rond	het	hotel	op	de	kop	van	het	eiland.	Ze	hebben	om	de	tafel	gezeten	met	de	
gemeente	en	een	bewonersbijeenkomst	georganiseerd	in	de	Kleine	Kapitein.	

 


