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Onze Algemene Ledenvergadering van 2 mei 2019 is weer succesvol verlopen. Over de opkomst 
kunnen we zeker tevreden zijn. Natuurlijk gaan wij als bestuur er alles aan doen om ieder jaar het 
aantal bezoekers te laten stijgen. Voorzitter HBWSN Aleid Hamelink heeft na de opening van de 
vergadering eerst de benoeming van Arthur Riet als nieuwe secretaris aan de leden voorgesteld. Dit 
werd door iedereen unaniem ondersteund. 

Vervolgens werd Rieneke van Capelle als interim penningmeester voorgesteld. Ook hiertegen werden 
geen bezwaren kenbaar gemaakt. Bij onze volgende ALV van 2020 kan Rieneke van Capelle definitief als 
penningmeesterworden aangesteld.

Als volgend punt heeft voorzitter Hamelink de jaarrekening 2018 en begroting 2019 toegelicht. 
De kascommissie van HBWSN had de jaarrekening 2018 goedgekeurd en adviseerde alle leden van de 
ALV decharge te verlenen aan het bestuur. Afgezien wat algemene vragen uit de vergadering ging 
iedereen met dit advies akkoord. Ook de begroting 2019 werd met algemene stemmen goedgekeurd.

Aansluitend heeft Jurriën Schuurman (onderzoeker bij de Woonbond) een presentatie gehouden over 
"Woonlasten en Leefkosten". Een onderwerp dat zeker voor ons als bestuur van HBWSN een speerpunt 
vormt bij Huurdersbelang, maar ook bij Woningstichting Naarden. 

Middels diverse praktische voorbeelden gaf de heer Schuurman ons inzicht in de opbouw van woon- en 
leefkosten. Ook bij sommige droge statistische delen van de problematiek wist hij het publiek 
persoonlijk te betrekken. Dat kon je duidelijk merken aan de vele vragen en de openheid waarmee die 
aan hem werden gesteld. Het blijkt dus duidelijk een onderwerp dat van belang is in de huidige tijd. 

Na de presentatie werd iedereen uitgenodigd om in de foyer nog even na te praten onder het genot 
van een hapje en drankje. Hier werd gretig gebruik van gemaakt en diverse onderwerpen werden 
onderling besproken. Al met al een geslaagde avond..

Naarden, mei 2019 

Aleid Hamelink




