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VERSLAG BESTUURSVERGADERING HBV VALKENSWAARD 
 

Datum:   7 februari 2022 
Tijdstip:  20.00 uur  
Locatie:   Via Teams 
 
Aanwezig:   Alex van Asten (voorzitter)  
   Jos Weijers 
   Fred Fens    

Rini Kanters 
Hester Storm 
Thomas Verbeek (WB) 

    
Afwezig:    
    
 
Notulist:  Rini Kanters 
 

 
 
1. Opening en Mededelingen 
Alex heet ieder welkom. 
-Aanvulling Fred; Aandacht voor UBO’s (kamer van koophandel; zie email Fred) 
-Vraag van Alex om de volgende vergaderingen via Teams te laten verlopen of naar 
Lugano; Meerderheid voor Lugano en vergaderen van 20 – 21.30 uur 
 
 
2. Behandelen agendapunten Woningbelang 
 -Beleid sanctiebeleid niet gewijzigd opnieuw advies uitbrengen is niet nodig. 
 -De gesprekken met de kandidaat voor de functie Manager Wonen zijn in een laatste 
fase, contract zal deze week getekend gaan worden.  
Voorstel van Thomas om haar voor de vergadering in maart uit te nodigen om kennis 
te maken. 
 
3. Verslag vergadering 10 januari 2022 
-Geen opmerkingen. 
 
4. Ingekomen stukken en actie / besluitenlijst 
    -Fred: Factuur / contributie voor Woonbond is afgehandeld 
 
5. Webinar 
Zie verslag Hester (mail) inzake gevolgd webinar inzake gemeentelijk woonbeleid. 
 
Opmerking van Alex dat de Woonbond veel geld vraagt voor de college’s en 
cursussen, terwijl deze niet veel afwijken van een webinar wat meestal gratis is. 
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6. Werkgroepen 
Projecten; Vestia loopt,  Het hof wordt ook een project 
 
Servicekosten; Afspraak met Thomas wordt binnenkort gemaakt 
 
Klachten: 
 
Woonbond;  
 
PR / Nieuwsbrief; Een voorzichtige start maken met het organiseren van een 
ledenvergadering in het voorjaar. 
 
Bew. Comm.; voorjaar van start door Hester en Rini 
 
KWS; - 
 
Prestatieafspraken; Evaluatieafspraak wordt gemaakt 
 
9. Rondvraag 
Hester; Door Woonbond gehouden tevredenheidsonderzoek heeft als uitkomst dat 
de meerderheid van de ondervraagden tevreden is met de woning. 
Jos; Vraag inzake de cursus Energiecoach bij het woningbelang; Cursus is in januari 
gehouden en het is wel de bedoeling dat men zich hiervoor aanmeldt bij het 
Woningbelang. 
 
 
Volgende vergadering 7 maart 2022 


