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U heeft het jaarverslag 2009 van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist in handen. Dit 
jaar hebben wij dat in een nieuw jasje gestoken. Wij laten letterlijk meer van onszelf zien. 

Wij zijn er trots op en wensen u veel leesplezier.

Camiel Schuurmans
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De vraag waarom Schuurmans hier aan de slag wilde, 
dient zich natuurlijk als eerste aan. “De R.K. sprak mij 
sowieso al jaren aan. Het snijvlak tussen de publieke en 
private wereld vind ik geweldig uitdagend.” De jurist 
in Schuurmans vervolgt: “Je bent natuurlijk ook een 
verlengstuk van de wetgever.” Heel persoonlijk: “Ik 
maak het mensen graag naar hun zin. Ik heb plezier in 
ondernemen en met een klein team werk ik graag aan 
een primair doel als wonen. Als persoon voel ik mij heel 
natuurlijk passen bij deze corporatie. Direct contact 
stel ik bijzonder op prijs.” 

Echt en oprecht communiceren
“Alles heeft te maken met goede communicatie, 
transparanter en professioneler worden. Dit geldt voor 
de hele corporatiesector, maar zeker ook voor ons. 
Niet statisch zijn, in beweging blijven, daar draait het 
om. Ik wil op diverse punten het verschil maken, om 
te beginnen door de contacten met alle stakeholders 
te intensiveren. Een goed voorbeeld daarvan is onze 
huurdersvereniging Prisma waar wij een uitgebreide 
samenwerkingsovereenkomst mee hebben. Zij hebben 
een belangrijke stem bij onze beleidsvorming. Echt en 
oprecht communiceren, daar heb ik ook lol in. Daarmee 
gebeuren er ook dingen, meer dan achter mijn bureau.”

“Ik kan wel zeggen dat ik het 

nog leuker vind dan ik voor 

mogelijk had gehouden.”

Zijn taak omschrijft de directeur simpel en krachtig: 
“Ik bouw en beheer woningen.” Uiteraard is er meer: 
“Risicobeheersing, procesbeschrijvingen en het ontwik-
kelen van het team zijn belangrijk. Van dit laatste heb ik 
een voorbeeld waar ik trots op ben: onze schoonmaker 
hebben wij professionele Nederlandse lessen aangebo-
den. Hij was daar blij mee. Nu gaat hij ook aan de slag 
als huismeester. 
Ontwikkeling komt zowel de organisatie als de indivi-
duele medewerker ten goede.” Volgens Schuurmans is 
het noodzakelijk gebleken dat het complete team een 

agressiecursus volgde. “Iedereen weerbaar maken, daar 
gaat het om. Helaas, het is niet anders. Desondanks 
blijven we trots op onze laagdrempeligheid.”

Transitiejaar
Volgens Schuurmans is 2009 voor de R.K. een transitie-
jaar geweest: een nieuwe directeur-bestuurder en een 
nieuwe voorzitter van de RvC. “Ik heb veel geïnventa-
riseerd, gelokaliseerd en vooral een agenda gevormd 
voor de toekomst, een soort routemap. Wat zijn de 
processen en de cultuur? Contacten leggen is voor 
mij in het eerste jaar het belangrijkste, met collega-
corporaties, met de RvC, met Prisma en met de leden 
van onze vereniging. Elkaar leren kennen en aan elkaar 
wennen is voor mij het credo geweest in 2009.”

“Ik wil meer sociale accenten 

leggen.”

“Mijn voorganger heeft een geheel eigen en goede sfeer 
neergezet en net zo belangrijk; hij laat een zeer gezond 
bedrijf achter. Deze gezonde boedel stelt mij in staat 
projecten op te pakken. Ik ben uiteraard een ander 
mens en ik stel me ook de vraag ‘Hoe kan ik verder 
bouwen op deze stevige basis?’” Schuurmans stelt 
helder: “Ik wil meer sociale accenten leggen. Wij zijn 
een financieel gezonde club, een A-corporatie. Gezond 
genoeg om hooi op onze vork te nemen zoals nieuw-
bouw, renovatie en minstens zo belangrijk instandhou-
ding. Ik prijs mij gelukkig dat wij in staat zijn allerlei 
nieuwe initiatieven te ontplooien.”

Kwaliteit en kwantiteit gaan samen
Corporaties staan in het middelpunt van de belangstel-
ling. Hun taken en natuurlijke positie staan op de helling. 
Den Haag en ook Europa kijken nadrukkelijk mee. 
Schuurmans is zich daar terdege van bewust: “Uiter-
aard ontkom ik niet aan beperkingen op lokaal niveau. 
Het is hier absoluut niet makkelijk om te bouwen. De 
behoefte is er zeer zeker, denk aan alle mensen die hier 
werken in de zorg, het onderwijs of bij de politie.”

Camiel Schuurmans is sinds 1 juni 2009 de nieuwe directeur-
bestuurder. Hij volgt Poem Ebbenhout op die 22 jaar het ge-
zicht was van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Schuur-
mans is een nieuw type bestuurder, jong en dynamisch. Deze 
jurist is een sociaal bewogen directeur die past bij de  
moderne tijd en oog heeft voor het goede uit het verleden.

directeur-bestuurder
Camiel Schuurmans
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“De gemeente verwoordt het heel mooi met de kreet 
‘Stadse allure met een dorps karakter’ maar wij moeten 
ervoor waken dat Zeist niet op slot gaat voor mensen 
die hier werken en dus ook betaalbaar en goed willen 
wonen. Voor een gewoon huis bestaat nu een wachtlijst 
van vele jaren. Dit kan alleen teruggebracht worden 
als de corporaties meer kunnen bouwen, voor door-
stroming zorgen en focussen op starters en senioren. 
De Zeister bevolking kiest er echter wel voor om 
behoudend om te gaan met de schaarse ruimte. In mijn 
optiek sluiten meer woningen de kwaliteit van leven en 
samenleven niet uit. Dat kan prima samen.” Desondanks 
ervaart Schuurmans de bestuurlijke en ambtelijke ver-
houding met de gemeente als zeer goed. De directeur 
voegt eraan toe: “De R.K. vaart daar wel bij.”

Volgens Schuurmans is wonen meer dan een stapel 
stenen. De nieuwe directeur kan niet genoeg bena-
drukken dat de intermenselijke kracht zeer belangrijk 
is. “Problemen erkennen is al heel waardevol. Samen 
optrekken, samen verantwoordelijkheid nemen is es-
sentieel voor een sociaal Zeist. En … nooit weglopen 
voor de problemen.” Schuurmans heeft meteen een 
praktijkvoorbeeld: “Afgelopen jaar hebben wij samen 
met de collega-corporaties de Kombinatie en Seyster 
Veste, de gemeente Zeist en MeanderOmnium, de 
organisatie voor opbouwwerk, Politie een wijkgericht-
werken-convenant afgesloten. Wij zien het belang van 
een convenant en een daadkrachtige samenwerking in.” 
Volgens Schuurmans een belangrijk signaal richting de 
Zeister bevolking. Niet voor niets is hij er zeer trots op 
en enthousiast laat hij erop volgen: “Ik complimenteer 
alle partners voor dit resultaat.”

“Samen verantwoordelijkheid 

nemen is essentieel voor een 

sociaal Zeist.”

Lovend is de directeur ook over het concept voor 
een prestatieovereenkomst van de gemeente met de 
drie corporaties in Zeist. “Hierin komen de gedeelde 
belangen naar voren: bouwen voor de doelgroep zon-
der kwaliteit en duurzaamheid uit het oog te verliezen. 
Deze overeenkomst zal zeker bijdragen aan de voort-
zetting van de goede verhoudingen. Wij hebben er 
ook hard en met plezier aan gewerkt met onze beide 
collega’s.” Terecht voegt Schuurmans eraan toe: “Goed 
contact en een goede verstandhouding zorgen voor 
prima resultaten.”

Cultuurhistorisch erfgoed
Dat inlevingsvermogen bij de nieuwe directeur geen 
loos woord is, blijkt uit Schuurmans’ verhaal over de Dr. 
Schaepmanlaan. Betrokkenheid en draagvlak voeren hier 
de boventoon. “We willen de Dr. Schaepmanlaan nieuw 
leven in blazen, maar mét intensief overleg met de 

bewoners. Voorop staat dat de goede sfeer, het cultuur-
historisch erfgoed en het bijzondere karakter behouden 
blijven. Stade Advies hebben wij gevraagd de bewoners 
te vertegenwoordigen. De resultaten tot op heden zijn: 
een goede dialoog met de bewoners, een sociaal statuut 
en een visie op toekomst, waar zowel de bewoners als 
de corporatie achter staan.“ Daar is de directeur zeer 
trots op. Bijzonder is dat in deze laan de oudste bewo-
ners en leden van de vereniging wonen. 

Diaconie
Schuurmans vertelt zeer natuurlijk en met het gemak 
van een ervaren bestuurder: “Wij hebben een sociale 
taak die verder gaat dan bouwen, maar wel nadrukkelijk 
is gericht op de primaire behoeften als voedsel, zorg, 
cultuur en sport. Het is niet alleen huisvesten en verder 
basta. Men realiseert zich te weinig dat de brede sociale 
taak er gewoon bij hoort. “We noemen het sponsoring, 
maar eigenlijk is het ondersteunen, een vorm van diaco-
nie. Hierin liggen ook onze wortels. Zo ondersteunen 
wij een aantal lokale instellingen die aansluiten bij de 
primaire behoeften. Ten slotte hebben wij als corporatie 
een heel lokale functie. In mijn optiek valt of staat alles 
in de Zeister gemeenschap met waardigheid en respect 
tonen voor elkaar. Verbindingen leggen en de dialoog 
aangaan, daar draait het om.”

Uniek profiel
“Elke corporatie heeft zijn eigen profiel in Zeist”, bena-
drukt Schuurmans. “Wij zijn goed in renoveren. Ge-
drieën kunnen we de maatschappelijke vragen aan. Voor 
mij is groei van R.K. geen doel op zich. Wel als het zich 
aandient. Groeien moet kunnen en passen in de totale 
bedrijfsvoering. Wat voor mij voorop staat, is dat onze 
corporatie dicht bij de huurders blijft staan.”

Een geweldig team
“Op de vooravond van ons honderdjarig bestaan wil 
ik benadrukken dat ik alle verworvenheden vanuit ons 
verleden wil koesteren en praktische en innovatieve 
zaken in de nabije toekomst wil introduceren. Bij mijn 
aantreden trof ik een professioneel team dat de motor 
vormt van onze corporatie. Zij werken iedere dag met 
hart en ziel voor onze huurders. Daarom heb ik -in mijn 
eerste jaar als directeur- ervoor gekozen de teamleden 
een prominente plek te geven in dit verslag.” Schuur-
mans’ behoefte aan professionaliteit heeft bovendien 
recent gezorgd voor een uitbreiding van zijn team. 
“Met een directiesecretaris erbij wil ik sneller slagen 
maken, onder andere op het terrein van transparantie 
en governance. In ons team is sowieso heel veel kennis 
en ervaring aanwezig. Loyaliteit en betrokkenheid zijn 
kenmerkend voor alle collega’s, zowel richting corpora-
tie als richting huurders. Ik bedank de loyale huurders, 
het hardwerkende team, de toegewijde commissarissen, 
mijn markante voorganger en alle andere stakeholders 
voor een fantastisch eerste jaar.”
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onderzoeken
• De woningbouwvereniging is in 2009 bezig, in een 

zeer intensieve samenwerking met bewoners, toe-
komstige scenario’s te ontwikkelen voor de  
Dr. Schaepmanlaan. Daarvoor is er een project-
groep actief onder leiding van een externe project-
leider. In 2007 is een bouwkundig onderzoek uit-
gevoerd en begin 2009 is een bewonersonderzoek 
uitgevoerd. Een stedenbouwkundige heeft op basis 
van die onderzoeken enkele scenario’s uitgewerkt. 
Medio 2010 zal er een draagvlakmeting worden 
gehouden onder de 67 huurders om te zien of het 
voorkeursscenario op voldoende draagvlak kan 
rekenen.

• In kader van de prestatieafspraken is er een onder-
zoek verricht naar de betaalbaarheid van de sociale 
huursector in de gemeente Zeist.

• Een stagiair/afstudeerder heeft een onderzoek 
uitgevoerd naar de woon-, zorg- en welzijnswensen 
van Marokkaanse en Turkse ouderen in Zeist. Deze 
stagiair werd begeleid door een medewerker van 
Seyster Veste, maar de opdracht was van alle de 
drie corporaties en de gemeente.

• In het samenwerkingsverband van het wijkgericht 
werken zijn analyses opgesteld van elke wijk in 
Zeist. Dit om zicht te krijgen op wat er in de wijk 
speelt en vervolgens hoe het wijkgericht werken 
daarop moet anticiperen. Op basis van vastgestelde 
speerpunten worden per wijk doelstellingen gefor-
muleerd voor een bepaalde periode.

directeur-bestuurder 
De directeur-bestuurder handelt naar de regels van de 
Leidraad arbeidsvoorwaarden voor directeur-bestuur-
ders, dat begin 2000 is opgesteld naar het voorbeeld 
dat door Aedes is ontwikkeld. Daarin worden de dienst-
betrekking en de rechten en plichten van de directeur-
bestuurder beschreven. De directeur-bestuurder is 
eindverantwoordelijke voor alle in dit jaarverslag ge-
noemde zaken, activiteiten en het uiteindelijke resultaat. 

gang van zaken tijdens het verslagjaar 
Aan de raad van commissarissen zijn door het bestuur 
vooraf ter goedkeuring voorgelegd het volgende onder-
werp: aankoop van de twaalf sociale huurappartemen-
ten in het project Rozenheuvel van Velobeheer B.V. in 
Barendrecht,

Andere belangrijke bestuursbesluiten in 2009:
• vaststelling van verplichte jaarstukken zoals: jaar-

rekening 2008, begroting 2010 en meerjarenbe-
groting 2010-2019,

• ondertekening van het vernieuwde convenant 
Wijkgericht werken,

• werving van een directiesecretaris voor een 0,5 
fte,

• ontwerp van een nieuwe website door een 
webdesigner en

• ondertekening van het reglement geschillen-
adviescommissie.

de verwachte gang van zaken
Investeringen waartoe het bestuur heeft besloten:
Met Velobeheer B.V. uit Barendrecht is een samenwer-
kingsverband aangegaan, met als doel de afname van 
twaalf sociale huurwoningen turn-key in project Rozen-
heuvel. De ontwikkelaar heeft door de verslechterde 
economische omstandigheden en de kritische opmer-
kingen vanuit de welstandscommissie de zeer duurzame 
ambitie bijgesteld. Dit ondanks de interactieve wijze 
van de totstandkoming van het ontwerp met de buurt. 
In 2010 wordt een nieuw plan uitgewerkt door een an-
dere architect. De oplevering blijft desondanks gepland 
voor 2012.

Vorig verslagjaar werd verwacht dat er in 2009 een be-
slissing zou worden genomen over de toekomst van de 
Dr. Schaepmanlaan. In de loop van 2009 bleek dat het 
besluit over de ontwikkeling en de financiële onderbou-
wing niet in dat jaar genomen kon worden. Dat besluit 
wordt in 2010 verwacht. De gevolgen van een besluit 
tot grootschalige renovatie zullen ingrijpend zijn voor 
de R.K. Woningbouwvereniging en haar bewoners.

1. Bestuursverslag

Van Doornlaantje
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• Op 3 december 2008 heeft onze woningbouwver-
eniging een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid opgericht, genaamd R.K. Onroe-
rend Goed Zeist B.V.

De intentie was om geoormerkt commercieel bezit van 
de woningbouwvereniging over te dragen aan de B.V. 
Tot op heden heeft de overdracht niet plaatsgevonden. 
Naar aanleiding van de nieuw ondertekende vaststel-
lingsovereenkomst II met de fiscus is overdracht van 
onroerend op deze gronden achterhaald en zal derhalve 
voor die doelstelling ook niet worden uitgevoerd.

overige meldingen
• Het in het Burgerlijk Wetboek genoemde artikel 

391 lid 3 over doelstellingen en beleid van risicobeheer 
in verband met financiële instrumenten is op onze 
corporatie niet van toepassing. Wij maken geen 
gebruik van zulke instrumenten.

• De informatie die is opgenomen in het verslagjaar, 
voor zover die betrekking heeft op het getrouwe 
beeld omtrent de toestand op de balansdatum 
en de gang van zaken gedurende het afgelopen 
boekjaar, stemt overeen met de informatie in de 
jaarrekening.

• De directeur-bestuurder heeft geen tegengestelde 
belangen of nevenfuncties.

• In het onderhavige jaarverslag zijn overeenkomstig 
de aanbevelingen van de Raad voor de Jaarverslag-
geving (RJ 645.401) de specifieke elementen van 
het volkshuisvestingsverslag en het bestuursverslag 
tot één stuk gecombineerd.

Dr. Schaepmanlaan

governancecode
Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de 
implementatie en de werking van de interne risicobe-
heersing- en controlesystemen. Deze omvatten beleids-
vorming, processen, taken, het beïnvloeden van gedrag 
en andere aspecten van de organisatie die het mogelijk 
maken de doelstellingen te realiseren en potentieel 
wezenlijke fouten, verliezen of fraude of de overtre-
ding van wetten en regelgeving te voorkomen, dan wel 
vroegtijdig te signaleren.

Adequate en effectieve risicobeheersing- en contro-
lesystemen bieden echter nooit een absolute garantie 
voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. 
Wezenlijke fouten, verliezen, fraude of de overtreding 
van wetten en regelgeving worden hiermee ook niet 
volledig voorkomen. Door de nieuwe directeur en de 
raad van commissarissen is afgelopen jaar geconsta-
teerd dat de controleomgeving aan een modernise-
ring toe is. Voor de dagelijks gang van zaken (vooral 
op financieel gebied) zijn er procedures vastgelegd in 
beschrijvingen.

Het komende jaar zullen de hoofdzaken van de ope-
rationele en financiële doelstellingen opnieuw worden 
bezien en zal er een strategie worden beschreven hoe 
deze te bereiken.

De gevoeligheid van de resultaten van de woningbouw-
vereniging voor externe omstandigheden en variabelen 
is vooral terug te voeren op politieke beslissingen op 
zowel lokaal, nationaal als Europees niveau. Vanuit de 
landelijke politiek is er de Vogelaarheffing en de ven-
nootschapsbelastingplicht die financiële gevolgen heeft. 
In het komende jaar zal de Europese richtlijn een risico 
kunnen zijn. Lokaal politieke aspecten bepalen het 
werkgebied van onze woningbouwvereniging doordat 
mogelijkheden voor nieuwbouw en herstructurering 
erg afhankelijk zijn van de politieke invloeden.  

statutaire bepaling bestuur en raad van 
commissarissen 
De samenstelling van de raad van commissarissen en de 
bestuurder is in het verslagjaar conform de statutaire 
bepalingen daarover, zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 c, d 
en e en lid 2a van het BBSH. De bestuurder en de leden 
van de RvC hebben geen zitting in het college van B&W 
van de gemeente Zeist, hebben geen zitting in het col-
lege van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
en de leden van de RvC hebben geen arbeidsovereen-
komst met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Twee 
van de vijf commissarissen van de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist zijn op bindende voordracht van de 
huurdersbelangenvereniging Prisma in de RvC benoemd.
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De volgende cyclische onderhoudswerken zijn uitgevoerd in 2009:

Complex Verricht onderhoud

Verzetswijk kanteldeuren garages vervangen
Couwenhoven eengezinswoningen buitenschilderwerk
 douches deels vernieuwd
 dakbedekking dakkapellen vernieuwd
Schermerslaan douches deels vernieuwd
De Clomp buitenschilderwerk 
 kitvoegen balkons vervangen
 dilataties schuurtjes vervangen
 douches deels vernieuwd
Antonlaan buitenschilderwerk / houtrot
 kitvoegen vervangen
 riolering vervangen
Dahliastraat kitvoegen vervangen
 dakbedekking vervangen
Maria Oord buitenschilderwerk

beste aanpak van het aangetroffen asbest. Bij eventueel 
gevaar wordt het asbest onmiddellijk verwijderd. Asbest 
dat geen direct gevaar oplevert, blijft voorlopig zitten 
tot er een gelegenheid is om het alsnog te verwijderen, 
bijvoorbeeld tijdens een onderhoudsbeurt. De huurders 
ontvangen aanwijzingen waar zij moeten oppassen bij 
klussen.

Projecten

De R.K. Woningbouwvereniging is voortdurend bezig 
haar woningbezit te onderhouden, te vernieuwen of uit 
te breiden. Zulke projecten lopen soms jaren. De ma-
jeure projecten waar de woningbouwvereniging in het 
verslagjaar mee bezig is geweest zijn onder andere:

Dr. Schaepmanlaan
In de zomer van 2006 is de woningbouwvereniging 
begonnen met een traject met bewoners om te komen 
tot een gezamenlijk gedragen plan voor de toekomst 
van de twee complexen aan de Dr. Schaepmanlaan. Met 
een projectgroep van bewoners zijn gesprekken ge-

Werkzaamheden aan de omgeving worden doorgaans in 
samenwerking met het wijkgericht werken uitgevoerd.

Sinds 2007 zijn er geen woningen gebouwd of verwor-
ven waarvan de stichtingskosten meer dan € 200.000 
bedragen. Behalve het project De Driest, aan de Dahlia-
straat, dat in mei 2008 werd opgeleverd. In dit project 
zijn acht woningen opgeleverd waarvan de stichtings-
kosten wel boven dat bedrag uitkomen, maar die zijn 
verkocht.

woningverbeteringen
Met geld van de WMO zijn acht woningen aangepast 
aan de handicap van bewoners. Buiten de WMO-aanpas-
singen zijn geen woningverbeteringen uitgevoerd.

asbestinventarisatie
In de tweede helft van 2009 heeft er steekproefsgewijs 
een asbestinventarisatie plaatsgevonden. In een aan-
tal rapporten staan de resultaten van dit onderzoek. 
Gelukkig zijn geen gevallen ontdekt waarbij direct 
gevaar bestaat voor de gezondheid. Vanzelfsprekend 
onderzoekt de woningbouwvereniging serieus naar de 

2. Prestatievelden

2.1    Kwaliteit: het realiseren en in stand houden van voldoende aan-
bod aan betaalbare en comfortabele woningen in de aantrekkelijke 
woonomgeving Zeist.

Woningen

onderhoud en verbeteringen aan woningen
De R.K. bezit evenals voorgaand jaar 845 woningen. In  2009 zijn, zowel binnen Zeist als daarbuiten, geen woongele-
genheden en onroerende aanhorigheden gebouwd, verworven, bezwaard of gesloopt.
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Rozenheuvel (Voorheuvel/Rozenstraat)
Velobeheer uit Barendrecht ontwikkelt het project 
Rozenheuvel. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 
er een complex kwam met 80 tot 120 m2 winkelopper-
vlak, 26 vrije sector (koop)appartementen en 12 sociale 
huur appartementen, die de woningbouwvereniging 
turn-key zou overnemen. In de loop van het verslagjaar 
heeft de ontwikkelaar om financiële redenen besloten 
het plan opnieuw te bezien met een nieuwe architect. 
De afspraken met de woningbouwvereniging over de 
afname van de appartementen blijft staan.
De R.K. Woningbouwvereniging is nog steeds nauw be-

houden over de voor- en nadelen van doorexploiteren, 
renovatie en/of nieuwbouw. In 2007 is er een bouwkun-
dig onderzoek uitgevoerd en in 2009 is een woonwen-
senonderzoek uitgevoerd.

In de zomer van 2009 zijn drie mogelijke ontwikkelvari-
anten gepresenteerd.

1. groot onderhoud;
2. gedeeltelijke renovatie of
3. grootschalige renovatie.

Bij alle drie de varianten zullen er in de achtertuin 
ongeveer 11 woningen worden gebouwd. Tijdens de 
presentatie bleek dat de meeste mensen hun voorkeur 
hadden voor variant 3. Variant 1 was door de woning-
bouwvereniging als ongewenst aangemerkt, omdat dit 
geen duurzame oplossing is.

Uiteindelijk hebben de bewonersprojectgroep en de 
woningbouwvereniging gekozen om variant 3 verder uit 
te werken. Belangrijk aspect is dat het karakter van de 
Dr. Schaepmanlaan behouden blijft. Op 11 november 
2009 heeft de bewonersprojectgroep haar gekwalifi-
ceerd advies uitgebracht. De directeur-bestuurder is 
akkoord gegaan met de meeste punten uit dat advies. 
Eind 2009 is het voorstel op financiële haalbaarheid 
uitgebreid onderzocht.

Dr. Schaepmanlaan

trokken bij het project vanwege onze goede lokale con-
tacten. De winkelpanden op de Voorheuvel die gesloopt 
worden, beheert de woningbouwvereniging tijdelijk.

buurtschap Sanatoriumbos
In een samenwerkingsverband met de Stichting Rei-
naerde (gehandicaptenzorg), de stichting Altrecht 
(psychiatrie) en Seyster Veste is onze woningcorporatie 
betrokken bij een plan om een honderdtal woningen te 
realiseren op een locatie aan de rand van het Sana-
toriumbos. Altrecht is de eigenaar van de grond en 
Reinaerde wil in het kader van de vermaatschappelijking 
van de zorg een aantal woningen voor gehandicapten 
bouwen tussen woningen voor ‘gezonde’ mensen. Door 
de maatschappelijke weerstand is in het afgelopen jaar 
wederom weinig voortgang geboekt.

2.2    Leefbaarheid is in feite een 
te beperkt begrip om de beteke-
nis van de werkzaamheden en 
meerwaarde voor Zeist te be-
schrijven. Om toch een indruk te 
geven:

Wijkgericht werken

De woningbouwvereniging draagt herkenbaar en merk-
baar bij aan de leefbaarheid in wijken en buurten waarin 
zij bezit heeft, maar ook daarbuiten. Wijkgericht werken 
is een samenwerkingsverband van de R.K. Woningbouw-
vereniging, de Kombinatie, Seyster Veste, de gemeente 
Zeist, de politie en het opbouwwerk. In het najaar 
zorgde een vernieuwd convenant voor continuïteit 
van deze vruchtbare en plezierige samenwerking. Deze 
partijen zijn ervan overtuigd dat wijkgericht werken 
positief bijdraagt aan een open en goede relatie tussen 
bewoners en de samenwerkende partners. Werken aan 
en versterken van deze relatie vergt tijd en aandacht 
en is een voortdurend proces. Uiteindelijk is het doel: 
bewoners en andere gebruikers die tevreden zijn over 
hun leefomgeving en er met plezier gebruik van maken. 

Wijkgericht samenwerken, is dus het stimuleren van 
de betrokkenheid van bewoners en andere gebruikers 
door alle betrokken partijen op de ontwikkeling en het 
beheer van hun ‘buurt’. Bewoners en andere gebruikers 
van de leefomgeving in Zeist zullen het meer naar hun 
zin hebben als zij goed geïnformeerd worden en de 
kans krijgen én nemen invloed uit te oefenen.

Het doel is om de wijken in Zeist samen met bewoners 
en andere gebruikers aantrekkelijk te maken: schoon 
en heel, sociaal en veilig. De partijen werken integraal 
samen met korte lijnen en kunnen zo gezamenlijk snel, 
slagvaardig en laagdrempelig inspelen op vragen die 
leven bij bewoners en gebruikers in de wijken.
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Direct contact met de klant en 
buurtbemiddeling

Door zijn eigen ambitie en motivatie is de medewerker 
facilitaire zaken nu ook huismeester voor de Couwen-
hoven-flats. Door zijn Marokkaanse achtergrond is hij het 
ideale aanspreekpunt voor de Marokkaanse gemeenschap 
in onze complexen in Zeist-West. Veel lof verdient hij 
voor het succesvol volgen van Nederlandse lessen. 

De sociaal opzichter is er voor het onontbeerlijke 
persoonlijke contact tussen huurders en de woning-
bouwvereniging. Zijn bijdrage aan de leefbaarheid heeft 
vooral met gedrag van mensen te maken. Zijn interven-
ties zijn divers, maar altijd mens- en oplossingsgericht. 
Zo bemiddelt hij bij grotere of kleinere conflicten 
tussen huurders, voordat buurtbemiddeling wordt 
ingeschakeld. Bij overlastgevallen brengt hij partijen tot 
elkaar. Hij weet huurders met psychische problemen 
op zorgvuldige wijze in direct contact te brengen met 
professionele hulpverleners. Tevens gaat hij op bezoek 
bij mensen met betalingsproblemen. Zo wordt door zijn 
persoonlijke benadering in de meeste gevallen een gang 
naar de deurwaarder voorkomen. 

Op initiatief van het Wijkregieteam is buurtbemidde-
ling opgestart. Onder begeleiding van een coördine-
rende mediator (parttime) is een groep van ongeveer 
17 vrijwilligers actief die in tweetallen bemiddelt bij 
burenconflicten.  Bij deze vorm van mediation dienen 
de conflictpartijen zelf een oplossing te vinden. Het gaat 
hierbij vooral om beginnende problemen en één tegen 
één situaties. Van de 78 doorverwijzingen heeft de R.K. 
Woningbouwvereniging in 2009 slechts één geval door-
verwezen naar buurtbemiddeling. Dat is relatief weinig 
in vergelijking met onze collega’s. Waarschijnlijk ligt dat 
lage aantal aan de tijdige interventies van onze sociaal 
opzichter bij beginnende ruzies.

structuur van het Wijkgericht werken
Het Wijkgericht werken gebeurt vanuit de vijf wijk-
teams voor elke wijk in Zeist. Om die teams te coör-
dineren is er een regieteam. De stuurgroep geeft de 
kaders aan van het Wijkgericht werken. Van de R.K. 
Woningbouwvereniging heeft de directeur zitting in 
de stuurgroep, de adjunct-directeur heeft zitting in het 
regieteam en de sociaal opzichter en de verhuurme-
dewerkster hebben beide zitting in een wijkteam. De 
overige wijkteams, waar de R.K. Woningbouwvereniging 
geen vertegenwoordiging heeft, worden waargenomen 
door de collegacorporaties.

vraaggestuurd werken
De medewerkers van Wijkgericht werken stimuleren 
de wijkbewoners zo veel mogelijk zelf met ideeën te 
komen. Extra inspanningen zijn nodig om bewoners die 
minder participeren te bereiken. Voorbeelden van een 
aantal projecten dat in 2009 is gerealiseerd:

• speelplaats bij een school aan de Sumatralaan
• kunstgras in een voetbalkooi
• kinderen beschermen en scheiden van het ver-

keer door een veilig hekwerk
• samenwerken met een bewonersvereniging aan 

veiligheid
• een bijdrage aan een buurtfeest dat de commu-

nicatie tussen bewoners versterkt
• het uitvoeren van een buurtagenda
• een zeer intensief traject dat bewoners in bewe-

ging brengt met ideeën voor hun wijk te komen

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft geen niet-
woongebouwen gebouwd, verworven, bezwaard dan 
wel gesloopt, ten behoeve van de leefbaarheid en heeft 
deze ook niet in exploitatie. 

Omar Belarbi 
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“Zeist en de huurders 
      zitten in mijn bloed.”
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Nico Oudshoorn
“Ze zochten 12 jaar geleden een buurtbeheerder. In maart 
1998 startte ik in deze functie naast de al aanwezige hoofd-
opzichter. De functie van sociaal opzichter is vrij nieuw.”

Nico Oudshoorn is een rasechte Zeistenaar. Hij 
woont met plezier in De Clomp en is een enthousi-
aste sportman. “Ik ben in totaal 19 jaar voetbaltrainer 
geweest, van de jeugd van Jonathan en van de senioren 
bij Saestum. Vorig jaar ben ik na 25 jaar gestopt met 
het organiseren van een schoolvoetbal toernooi rond 
Pasen. Tijdens dit toernooi stond ik ook altijd achter de 
speaker. Je kunt me alleen hardlopend of op de moun-
tainbike tegenkomen op straat, in het bos of samen met 
mijn vrouw wandelend of fietsend. Ik loop iedere week 
wel tien kilometer hard. Als ik tijdens het lopen aan 
een probleem van het werk denk, dan is dat opgelost 
voordat ik weer thuis ben. Al lopend krijg ik de beste 
ideeën.” 

Aantrekkelijke functie
“Ik begon mijn loopbaan als timmerman-meubelmaker 
bij de gemeente Zeist. Vervolgens heb ik 13 jaar als 
hoofd receptie bij de sociale dienst gewerkt. Mijn hui-
dige functie combineert eigenlijk mijn beide voorgaande 
banen. Nu zie ik dezelfde gezichten als in mijn tijd bij 
de sociale dienst. En ze begroeten me allemaal even 
vriendelijk. Diezelfde mensen heb ik namelijk altijd goed 
geholpen. Bij de sociale dienst was ik puur een luiste-
rend oor en nu nog steeds.”

“Tegenwoordig hebben gemeentes hun mond vol van 
achter de voordeur kijken. Van onze 850 woningen ben 
ik bij zeker 500 binnen geweest. Behalve voor de sociale 
kant, ook natuurlijk voor hele praktische zaken zoals 
klachten, huurachterstanden en mutaties. Voor de meest 
uiteenlopende dingen kom ik bij de bewoners, van 
kleine dingen ‘mijn licht is uitgevallen’ tot het leeghalen 
van de woning. Dit laatste komt gelukkig zelden voor. 
Daarentegen haal ik maatschappelijk werk er regelmatig 
bij.” Nico heeft hier een verklaring voor: “Mensen leven 
tegenwoordig meer op zichzelf, geïsoleerder lijkt het 
wel. Ze worden ook ouder in hun eigen woning.”

Over het aantrekkelijke van zijn functie hoeft de sociaal 
opzichter geen seconde na te denken: “Het mooiste is 
de variatie en de onvoorspelbaarheid, ik weet nooit wat 

mijn werkdag zal brengen. De storingsfactor is groot, 
want er is zo een calamiteit of een telefoontje waar-
door je à la minute wat moet doen. Ook kan ik veel zelf 
doen en heb ik direct contact met de klant omdat onze 
corporatie klein is. Zo weet ik bijna altijd wie ik aan 
de lijn heb. Naam en gezicht heb ik er meestal meteen 
bij. Het is gewoon een hele leuke job, alles zit erop en 
eraan.”

Aandacht voor ouderen
Met ouderen is Nico zeer begaan: “Het leukste vind 
ik extra aandacht geven aan de oudere bewoners. Wij 
hebben drie ouderencomplexen en daar ben dan ook 
wat vaker dan elders. Zo heb ik ze geholpen bij het 
opstarten van een bewonersactiviteitencommissie. Nu 
ondersteun ik ze nog hoofdzakelijk als vrijwilliger bij 
de organisatie van een bingo- en filmmiddag. Hiervoor 
neem ik met plezier mijn eigen apparatuur mee. Met de 
activiteitenbegeleidster van het woonzorgcentrum De 
Looborch regel ik twee busjes en dan gaan we er eens 
per jaar erop uit, bijvoorbeeld naar een kersenboom-
gaard of pannenkoeken eten. Ook ben ik in dit zorgcen-
trum ieder jaar hulpsinterklaas.”

Over al zijn werkzaamheden verhaalt Nico Oudshoorn 
even enthousiast, maar met zichtbare trots belicht 
hij flat 10 van Couwenhoven: “Daar heb ik negen jaar 
geleden geholpen een woongroep op te richten. Deze 
bewoners doen veel samen, zoals fietstochten, schilde-
ren en handwerken. Onze corporatie steunt dat met 
plezier. Eens in de twee weken ga ik er heen en dan zijn 
er altijd wel vragen.”

De geur van vroeger
Heel bijzonder is dat de jeugd en de laatste werkzame 
jaren van Nico Oudshoorn samenkomen in het pand 
met de rijke historie van de R.K. “Waar ik nu werk, zat 
ik vroeger op de kleuterschool Maria Oord. En waar ik 
toen turnde, werken vandaag de dag mijn collega’s. Als 
ik een zaal binnenkom dan ruik ik hetzelfde als 60 jaar 
geleden. Die geur is blijven hangen en die roept mooie 
herinneringen op. Hier ben ik begonnen en hier eindigt 
dit jaar mijn loopbaan. Dan heb ik 48 jaar gewerkt.” 
Stellig besluit de sociaal opzichter: “Ik zal dit alles gaan 
missen, vooral de contacten met de huurders.”

“Het is gewoon een hele leuke 

job.”

sociaal opzichter
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Wat eerst het wijksteunpunt Hebron was met als doel-
groep senioren is voortaan bedoeld voor alle bewoners 
in de wijk Noord. Het Wijkservicepunt is een ontmoe-
tingsplek waar diverse organisaties hun diensten en 
activiteiten aan de wijkbewoners aanbieden. Wijkbewo-
ners organiseren er ook zelf activiteiten. Het centrum 
gaat een mix van recreatieve, sportieve, educatieve en 
kunstzinnige activiteiten aanbieden aan alle leeftijden.

Het opzetten van wijkservicepunten is een samenwer-
kingsverband tussen Zorggroep Charim, de woning-
corporaties in Zeist (en voor dit eerste gerealiseerde 
wijksteunpunt in het bijzonder Woningbouwvereniging 
de Kombinatie), Abrona, MeanderOmnium en de ge-
meente Zeist.

Triadeloket

Triade is het loket voor wonen, welzijn en zorg in de 
publiekshal van de gemeente Zeist. Klantgericht en met 
trots bieden de drie corporaties hier alle woongere-
lateerde diensten aan. Hier maken ze onder andere 
gebruik van WoningNet. De gemeente maakt het aan-
bod compleet met welzijn en zorg. Triade informeert, 
adviseert en ondersteunt ouderen, bemiddelt tussen 
klant en aanbieder enfhandelt de aanvraag en het maken 
van de eerste afspraak af.

Instellingen ondersteunen

De R.K. Woningbouwvereniging steunt tal van verzor-
gingsinstellingen, culturele instellingen, ouderenbonden, 
charitatieve instellingen. In sommige gevallen gebeurt dit 
samen met de andere woningcorporaties in Zeist. Zo 
wordt met enkele honderden euro’s maatschappelijk 
veel bereikt.

2.3.    Wonen en zorg staat bij 
de R.K. Woningbouwvereniging 
voor het geven van bijzondere 
aandacht aan de huisvesting van 
ouderen en anderen met speci-
fieke woonbehoeften. Niet alleen 
door middel van het aanbieden 
van woningen en woondiensten, 
maar ook door het ondersteunen 
van diverse instellingen. 

Ouderen

De R.K. heeft 105 woningen, verdeeld over vijf com-
plexen, die speciaal bedoeld zijn voor ouderen die 
zelfstandig willen blijven wonen. In advertenties in de 
Woningkrant worden deze woningen voor 55-plussers 
aangeboden in. Hiervan zijn 58 aanleunwoningen van 
het verzorgingstehuis De Looborch. Deze zijn gesitu-
eerd in de complexen 10 (Dahliastraat), 11 (Petronella 
van Seystplaats) en 14 (Oranjerie) en zijn voorzien 
van een alarmeringssysteem dat is aangesloten op de 
meldkamer bij de Amandelhof. De bewoners kunnen ge-
bruik maken van de diensten die geboden worden door 
De Looborch, zoals maaltijden en recreatieve diensten. 
Bovendien levert De Looborch in het complex Oran-
jerie reikwijdtezorg aan de bewoners van 12 van de 24 
woningen. Reikwijdtezorg biedt zelfstandig wonende 
ouderen extra hulp, ondersteuning en begeleiding in de 
thuissituatie als aanvulling op de thuiszorg.

In de 10-flat van Couwenhoven bevindt zich een 
woongroep voor ouderen. De woongroepleden wonen 
tussen de overige bewoners in de flat. Er is één 4-ka-
merwoning ingericht als ontmoetingsruimte. De huur 
daar van wordt deels betaald door de leden van de 
woongroep en deels door de woningbouwvereniging. 
De woongroep bestond aan het eind van het verslagjaar 
uit 22 deelnemers. In het Aedes-magazine van april 2009 
(nummer 7/09) wordt met name woongroep Couwen-
hoven als uiterst succesvolle pilot vermeld waarbij de 
leefbaarheid en sociale veiligheid als positieve effecten 
worden genoemd.

Wijkservicepunten

Na een intensieve voorbereiding in 2009 heeft begin 
2010 Wijkservicepunt Zeist-Noord officieel haar deu-
ren geopend. Het centrum maakte een grote omslag. 

Cronjelaan
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woningvoorraad R.K. Woningbouwvereniging Zeist per 31 december 2009:

 Rekenhuur 2009
  Aantal Percentage

Goedkoop  huurprijs tot € 357,37  93  11%
Aftoppingsgrens 1- en 2-persoonshuishoudens  huurprijs tot € 511,50  478  57%
Aftoppingsgrens 3- en meerpersoonshuishoudens  huurprijs tot € 548,18  121  15%
Duur  huurprijs van € 548,18 tot € 647,53  127  15%
Vrije sector  huurprijs boven de € 647,53  16  2%

Totaal   835*  100%

* 10 woningen worden collectief verhuurd aan stichting Reinaerde (totaal 845 woningen)

2.4    Verhuren van de woningvoorraad zodat dit transparant en pas-
send plaatsvindt. Hierbij staat de klant centraal.

Toewijzing

De toewijzing van de woningen is gebaseerd op de verhouding tussen inkomen en woonlasten, zoals vastgelegd in 
de Huisvestingsverordening van de regio Utrecht (BRU). Deze huur-inkomentabel, die werkt met de huurgrenzen in 
onderstaande tabel, wordt regelmatig aangepast (geïndexeerd) door het BRU. Door rekening te houden met deze 
verhouding wordt voorkomen dat bij verhuringen onnodig veel mensen een beroep doen op huurtoeslag.

Couwenhoven-flat

17



Jaarverslag R.K. Woningbouwvereniging Zeist 2009

Aanhangsel E 

Aantallen eenpersoonshuishoudens waaraan verhuurd in het verslagjaar*
Periode 1 januari t/m 30 juni 2009
 leeftijd  inkomen  tot € 348,99  van € 348,99  vanaf
    tot € 499,51  € 499,51

jonger dan 65 jaar  tot € 20.600,00   1  8  0
 vanaf € 20.600,00  0  8  1

ouder dan 65 jaar  tot € 18.525,00   0  1  0
 vanaf 18.525,00   0  0  0

Periode 1 juli t/m 31 december 2009
 leeftijd  inkomen  tot € 357,37  van € 357,37  vanaf
    tot € 511,51  € 511,51

jonger dan 65 jaar  tot € 20.600,00   0  8  0
 vanaf € 20.600,00  0  6  4

ouder dan 65 jaar  tot € 18.525,00   0  2  0
 vanaf € 18.525,00  0  0  0

Aantallen tweepersoonshuishoudens waaraan verhuurd in het verslagjaar*
Periode 1 januari t/m 30 juni 2009
 leeftijd  inkomen  tot € 348,99  van € 348,99  vanaf
    tot € 499,51  € 499,51

jonger dan 65 jaar  tot € 27.950,00   0  2  0
 vanaf € 27.950,00  0  3  5

ouder dan 65 jaar  tot € 24.625,00   0  3  0
 vanaf € 24.625,00  0  2  1

Periode 1 juli t/m 31 december 2009
 leeftijd  inkomen  tot € 357,37  van € 357,37  vanaf
    tot € 511,51  € 511,51

jonger dan 65 jaar  tot € 27.950,00   0  1  0
 vanaf € 27.950,00  0  0  5

ouder dan 65 jaar  tot € 24.625,00   0  1  0
 vanaf € 24.625,00  0  0  0
 vanaf € 24.625,00
 vanaf € 24.625,00
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Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens waaraan verhuurd in het verslagjaar*
Periode 1 januari t/m 30 juni 2009
 leeftijd  inkomen  tot € 348,99  van € 348,99  vanaf
    tot € 535,33  € 535,33

jonger dan 65 jr  tot €27.950,00   0  2  0
 vanaf € 27.950,00  0  0  1

ouder dan 65 jaar tot  € 24.625,00   0  0  0
 vanaf € 24.625,00  0  0  0

Periode 1 juli t/m 31 december 2009
 leeftijd  inkomen  tot € 357,37  van € 357,37  vanaf
    tot € 548,18  € 548,18

jonger dan 65 jaar  tot € 27.950,00   0  1  0
 vanaf € 27.950,00  0  0  2

ouder dan 65 jaar  tot € 24.625,00   0  0  0
 vanaf € 24.625,00  0  0  0

* de nieuwe contracten

In het verslagjaar zijn geen woningen toegevoegd of afgestoten van het bestand. Ook zijn er geen woningen ver-
kocht aan zittende huurders. 

Dahliastraat
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woonruimteverdeling
De woningen waarvan de huur werd opgezegd, konden 
in de meeste gevallen aansluitend weer worden ver-
huurd. Van leegstand was ook in 2009 nauwelijks sprake.

Op 31 december 2009 waren er 4953 woningzoeken-
den ingeschreven met registratiegemeente Zeist. Dit 

aantal blijft de laatste jaren nagenoeg gelijk. Vorig jaar 
lag het iets hoger met 5.197. In de toekomst verdwijnt 
de indicatie registratiegemeente. De woongemeente 
van de woningzoekende is dan het uitgangspunt. Voor 
een juiste vergelijking volgt nu ook het aantal woning-
zoekenden met woongemeente Zeist op 31 december 
2009: 9.867

Complex  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 

  1 Dr. Schaepmanlaan (even)  0  0  0  1  0  1 0  1
  2 Dr. Schaepmanlaan (oneven)  0  1  2  2  0  1  0  1
  3 Kievitlaan  0  0  0  9  4  0  0  4
  4 Verzetswijk  3  2  2  3  4  2  1  1
  5 Couwenhoven (eengezins)  2  5  1  0  5  5  3  3
  6 Couwenhoven (flats)  21 19  19  19  9  19  14  24
  7 Schermerslaan  15  9  12  5  15  10  5  12
  8 De Clomp  7  7  4  8  5  7  3  6
  9 Antonlaan  11 12  15  16  9  18  9  8
10 Dahliastraat  2  2  3  0  1  5  3  0
11 Petronella van Seijstplaats  0  1  1  0  4  3  0  0
12 Laan van Beek en Royen  0  0  0  0  0  1  0  1
13 J.C. Meijerlaan  0  0  0  1  0  0  0  0
14 Oranjerie  1  4  4  2  1  2  3  2
15 Maria Oord (oplevering in 2001)  6  8  3  7  7  11  7  6
18 De Driest (oplevering in 2008)  0  (17)  -  -  -  -  -  -

Totaal  68  (87)  66  73  64  85  48  69
  70 

Er is één carport van gebruiker gewisseld in De Clomp en er is één garage van gebruiker gewisseld in de Verzets-
wijk.

Mutaties per complex

Mariken van de Stroet-van Nassau
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het verslagjaar.
• Woongroepen 

zie 2.3  Leden van de woongroep hebben voor-
rang op de toewijzing. De woningbouwvereni-
ging heeft aangegeven positief te staan indien er 
vanuit de WVOZ (vereniging van woongroepen 
in Zeist) een verzoek komt voor een tweede 
woongroep in de andere Couwenhoven-flat.

• Rolstoelafhankelijken 
Er zijn geen specifieke woningen voor hen 
gebouwd. Wel zijn er in 2009 9 aanpassingen 
uitgevoerd met behulp van de WMO-subsidie. 
Er zijn 553 woningen in ons bestand die redelijk 
simpel aangepast kunnen worden voor rolstoel-
gebruik (nul-tredenwoningen). Er is geen beleid 
om complexen collectief aan te passen voor 
rolstoelgebruikers.

• Maatschappelijke opvang 
Sinds 2008 participeert de R.K. actief met haar 
collega-corporaties in het project Beter Wonen. 
In dit project wordt de uitstroom uit maat-
schappelijke opvang naar de reguliere markt 
gereguleerd. De Zeister corporaties stellen 
maximaal acht woningen per jaar ter beschik-
king. De R.K. Woningbouwvereniging heeft in 
2009 geen huurcontracten via Beter Wonen 
afgesloten. In 2008 waren dat er twee.

• Statushouders/asielzoekers 
Zij kregen in 2009 vier woningen toegewezen.

Belangrijkste doelgroepen

In de eerste plaats de doelgroep van beleid: mensen 
die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht in 
hun woonbehoefte te voorzien. Daarnaast voorziet de 
woningbouwvereniging in de behoefte voor huisvesting 
van een groep mensen die qua inkomen net boven de 
minimumgroep zit. Gezien de ontwikkelingen in Europa 
en de daaruit voortvloeiende ‘90%-regel’ zal de woning-
bouwvereniging in 2010 haar beleid moeten aanpassen. 
Het is ons beleid de woningen die qua huur onder de 
huurtoeslaggrens vallen (€ 647, 53) daar ook onder te 
houden.

De gemeente Zeist onderscheidt -vastgelegd in pres-
tatieafspraken- de volgende bijzondere doelgroepen: 
starters, ouderen, woongroepen, rolstoelafhankelijken 
en bewoners van maatschappelijke opvang. De acties 
per doelgroep:

• Starters 
De corporatie heeft in het verslagjaar geen 
specifieke activiteiten ontplooit ter bevorde-
ring van de huisvestring van starters. Mogelijke 
activiteiten zijn: experimenten met de toewijzing 
van woningen, verkoop van woningen met MGE-
constructies (voor de koopstarters).

• Ouderen 
zie 2.3  Ouderen ontvangen doorgaans meer 
aandacht op sociaal gebied en kunnen meer ge-
bruik maken van de dienstverlening. Er zijn geen 
woningen of diensten bijgekomen gedurende 

Oranjerie
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het gevoel dat we meer bezig zijn met een samenwer-
kingsverband dan dat iedereen op een eiland opereert. 
Hoewel er altijd tegengestelde belangen zullen blijven.”
Een enthousiaste en actieve voorzitter die het liefst ook 
enigszins bekend is -of sterke affiniteit heeft- met bewo-
nerszaken en woningbouw zoekt Andrea Sturkenboom. 
Ten slotte kan zij niet alleen de kar blijven trekken. “Het 
is ook leuk om te doen, je raakt meer betrokken en je 
blijft dichtbij jezelf”, benadrukt ze. “Letterlijk dichtbij 
jezelf, want het gaat om je eigen huis en buurt. Het ligt 
helemaal aan je eigen inbreng om er zelf wat van te 
maken.”

Sociaal-maatschappelijk betrokken
Haar oprechte sociaal-maatschappelijke betrokkenheid 
heeft Andrea Sturkenboom van huis uit meegekregen: 
“Mijn vader heeft nog tijdens zijn werkzame leven het 
Centraal Senioren Overleg opgezet. Zo bracht hij zelf 
de belangen van ouderen bij de regering onder de aan-
dacht. De afgelopen vijf jaar heb ik intensief voor mijn 
beide ouders gezorgd. De laatste tijd begin ik langza-
merhand weer mijn vrijetijdsbestedingen op te pakken 
zoals een goed boek lezen en dwarsfluit spelen.”

Volgens Andrea waren er in 2009 twee gedenkwaardig 
momenten voor bewoners. “Ten eerste de oprichting 
van de geschillenadviescommissie. Eindelijk kunnen 
de bewoners ergens terecht als het spaak loopt met 
de R.K. Natuurlijk moet je als huurder wel eerst de 
gebruikelijke wegen bewandeld hebben. Het is echt 
een middel voor uiterste nood. Ten tweede was er een 
avond belegd met bewonerscommissies van nagenoeg 
alle complexen. Iedereen voelde zich hier gehoord en 
gezien. Ik vond deze bijeenkomst zeer waardevol.”

Andrea Sturkenboom, 

Twaalf jaar geleden begon Andrea Sturkenboom met een groep van 40 men-
sen bij de bewonersraad. In 2004 startte de huurderbelangenvereniging Pris-
ma. “Dit hebben we in het leven geroepen, omdat we vonden dat de huur-
ders te weinig invloed hadden. Er werd over de huurders in plaats van met 
de huurders gesproken. Helaas slonk deze actieve groep huurders tot slechts 
vier dames en een voorzitter. Toen zij eind 2008 noodgedwongen stopte, zou 
ik tijdelijk voorzitter zijn en dat ben ik nu nog steeds.”

“Van de 32 jaar die ik in het basisonderwijs werk, heb 
ik 30 jaar voor de klas gestaan en de laatste twee jaar 
ben ik werkzaam in een lerarenondersteunde functie. Ik 
vind het onderwijs fantastisch, maar zo’n minder zware 
functie is na al die jaren voor de klas dan een welkome 
afwisseling die gelukkig mogelijk is op onze school De 
Griffel.”

Uit de mooie en zorgvuldige uitleg over de keuze voor 
de naam en de symboliek van een prisma blijkt Andrea’s 
jarenlange onderwijservaring. “Een prisma is in staat om 
wit licht via twee snijvlakken te breken in een spectrum 
van meerdere lichtkleuren. Daarnaast geeft een prisma 
inzicht waaruit het witte licht eigenlijk bestaat. Deze 
lichtkleuren vormen aan de andere kant samen weer 
wit licht. Een mooie symboliek voor de vele invals-
hoeken van waaruit Prisma naar de belangen van de 
huurder kijkt.”

Serieuze partij
Dat Prisma een serieuze partij is met de hardwerkende 
Andrea Sturkenboom aan het roer, wordt al snel duide-
lijk. “Ik ben er vrijwel dagelijks mee bezig en per week 
ruim 30 uur. Dossierkennis, daar draait het om. Uit de 
vele stukken haal ik de kern. Wat is de essentie voor 
ons als huurders? De corporatie en Prisma hebben vijf 
keer per jaar een overleg. Een vast punt op de agenda is 
de communicatie, want daarbij wringt vaak de schoen. 
Tussen alle betrokken partijen overigens. Maar ik heb 
het volste vertrouwen in de nieuwe directeur die bij 
zijn aantreden zei dat hij er een modern bedrijf van gaat 
maken.”

“De vorige directeur vond invloed van huurders zeer 
lastig. Gelukkig is het nu anders. Op dit moment heb ik 

“Ik ben er vrijwel dagelijks mee 

bezig.”

“Iedereen voelde zich gehoord 

en gezien.”

voorzitter a.i. en secretaris van Prisma
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Huurdersbelangenvereniging Prisma

Huurderbelangenvereniging Prisma is voor de R.K. 
Woningbouwvereniging Zeist de huurderorganisatie in 
de zin van het BBSH en de Wet op het Overleg Huur-
ders Verhuurder. In een samenwerkingsovereenkomst 
is vastgelegd over welke zaken Prisma adviesrecht, 
gekwalificeerd adviesrecht, dan wel instemmingsrecht 
heeft. Door de samenwerking met Prisma worden de 
huurders tijdig in de gelegenheid gesteld om zich uit te 
spreken over beleid en beheer.

In 2009 heeft de samenwerking tussen Prisma en de 
woningbouwvereniging een nieuwe impuls gekregen. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in het assisteren bij het 
zoeken naar nieuwe bestuursleden voor Prisma, het huis-
vesten van Prisma en haar twee zusterorganisaties, de 
huurdersorganisaties van de andere woningcorporaties in 

2.5 In gesprek met bewoners

Geschillenadviescommissie

In het verslagjaar is er een nieuwe onafhankelijke 
geschillenadviescommissie geïnstalleerd die geschillen 
(klachten) van huurders kan beoordelen en daarover 
een advies uit kan brengen aan de directie van de 
woningbouwvereniging. Dit is een gezamenlijke geschil-
lenadviescommissie voor de drie woningcorporaties in 
Zeist. De samenstelling van de geschillenadviescommis-
sie is, conform het reglement,  tot stand gekomen door 
voordrachten van kandidaten van zowel de corporaties 
als hun huurderorganisaties. Deze hebben gezamenlijk 
een onafhankelijk voorzitter aangewezen. Dat reglement 
bepaalt o.a. tevens hoe aan huurders wordt teruggekop-
peld welk advies de commissie uitbrengt. 

Zeist en het faciliteren van het bestuur van Prisma.
Vier keer heeft het Prisma-bestuur met de directie van 
de woningbouwvereniging vergaderd. Naast de in artikel 
18 en 19 van het BBSH genoemde onderwerpen zijn 
tevens de volgende onderwerpen besproken:

• Huurverhoging (2,5%) 
De jaarlijkse huurverhoging is medegedeeld 
aan Prisma. Door het ontbreken aan tijd heeft 
Prisma er niet op kunnen reageren. De woning-
bouwvereniging stelde voor om de maximaal 
toegestane huurverhoging (de inflatie van 2,5%)  
te vragen. Deze omissie is in 2010 voorkomen 
en is er wel op tijd een adviesvraag uitgegaan.

• Energielabels 
Prisma heeft er bij de woningbouwvereniging op 
aangedrongen om snel een beleid op te stellen 
waarin wordt aangegeven hoe de woningbouw-

vereniging omgaat met de energielabels.
• Asbestinventarisatie

Prisma heeft gevraagd of de woningbouwver-
eniging aan de bewoners kenbaar kan maken 
welke asbestrisico’s zij in hun woning kunnen 
tegenkomen. De woningbouwvereniging heeft in 
2009 alle complexen op asbest geïnventariseerd 
en zal begin 2010 de bewoners op de hoogte 
brengen van de risico’s.

• Huur- en leefregels 
Op aandringen van Prisma stelt de woning-
bouwvereniging voor alle complexen huur- en 
leefregels op. Voor het complex Couwenhoven 
bestaan deze al.

• Prestatieafspraken 
Prisma is samen met de huurderorganisaties 
(verder HO’s) van de twee andere Zeister  

R.K. Woningbouwvereniging Zeist
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woningcorporaties gevraagd inhoudelijke advie-
zen te geven op de prestatieovereenkomst -die 
in ontwikkeling is- tussen de Zeister corpora-
ties en de gemeente Zeist. Dat gebeurt in drie 
stappen: 
1.  de HO’s konden meedenken over de onder-
werpen die aan bod zouden moeten komen; 
2.  er is een gezamenlijke discussiebijeenkomst 
georganiseerd waarin inhoudelijk op de afspra-
ken werd ingegeaan en 
3.  begin 2010 wordt elke HO door haar eigen 
corporatie officieel om een gekwalificeerd ad-
vies gevraagd betreffende de prestatieafspraken.

• Bestuurszaken 
Ondanks dat er een tweetal nieuwe men-
sen is toegetreden tot het bestuur is er nog 
steeds sprake van een onderbezetting. Tevens 
ontbreekt er een voorzitter. Die taak wordt 
waargenomen door de secrataris. 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
mevrouw A. Sturkenboom, voorzitter a.i. en se-
cretaris; mevrouw C. Willemsen, penningmees-
ter; de heer A. van Montfoort, lid en de heer  
E. van Engelen, lid. Mevrouw S. Paltan notuleert 
en schrijft de verslagen van de bijeenkomsten. 
Hiervoor is zij door Prisma ingehuurd.

• Samenwerkingsovereenkomst 
Gedurende het jaar zijn Prisma en de woning-

Van Reenenweg

bouwvereniging gestart met het actualiseren 
van de samenwerkingsovereenkomst. Deze zal 
worden aangepast aan de laatste wijziging van 
de wet op het overleg huurder verhuurder van 
1 januari 2009.

• Gezamenlijke ruimte HO’s 
Prisma en haar twee zusterorganisaties, Bewo-
nersvereniging Seyst en het Platform bewoners-
organisaties, hebben hun behoefte voor een 
gezamenlijke ruimte kenbaar gemaakt. Deze 
ruimte willen zij gebruiken voor vergaderingen, 
de ontvangst van huurders en andere e.d. De 
R.K. Woningbouwvereniging heeft hierin kunnen 
voorzien door de verhuur van een ruimte in 
een Couwenhoven-flat.

• Werven bewonerscommissies 
Eén van de nieuwe bestuurders van Prisma heeft 
zich tot taak gesteld om de bewonerscommis-
sies van de betreffende woningcomplexen beter 
te organiseren en beter te betrekken bij Prisma. 
Het bestuur van de woningbouwvereniging 
juicht dit initiatief van harte toe.

Op 29 september heeft het bestuur van Prisma deelge-
nomen aan een bijeenkomst van alle huurderorganisa-
ties, de drie woningcorporaties en de gemeente om het 
concept van de prestatieovereenkomst te bespreken.

Leliestraat

25



Jaarverslag R.K. Woningbouwvereniging Zeist 2009

Communiceren met stakeholders

InfoMagazine
Het contact met de bewoners geschiedt mede door 
het verschijnen van een magazine van de woningbouw-
vereniging. De redactie bestaat uit een aantal medewer-
kers van de woningbouwvereniging en wordt terzijde 
gestaan door een freelance journalist. In het verslagjaar 
is het blad, volgens rooster, drie keer verschenen.

Naast algemeen van belang zijnde informatie, zoals een 
opsomming van de bewonerscommissies, de perso-
nele bezetting, het bestuur, de leden van de raad van 
commissarissen en belangrijke telefoonnummers voor 
klachten of noodgevallen is er een aantal meer onder-
houdende maar zeker ook informatieve artikelen opge-
nomen. In 2009 waren de belangrijkste onderwerpen:

• afscheid van directeur H.E. Ebbenhout;
• afscheid van voorzitter van de RvC  

mevrouw W.M. Bolta;
• kennismaking met de nieuwe voorzitter  

mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers;
• het project Dr. Schaepmanlaan;
• het energielabel;
• kennismaking met een nieuwe medewerkster.

Huurderbelangenvereniging Prisma heeft de mogelijk-
heid onder haar eigen logo en onder haar verantwoor-
delijkheid een aantal artikelen te plaatsen, eventueel 
met een oproep tot lidmaatschap. Hiermee kan Prisma 
bewoners bereiken die (nog) geen lid zijn.

Bewonerscommissies

De R.K. Woningbouwvereniging moedigt bewoners 
aan om in hun directe omgeving medebewoners te 
zoeken om gezamenlijke zaken op te pakken en die bij 
de woningbouwvereniging aan te kaarten. Ook zijn er 
clusters van bewoners actief voor de leefbaarheid van 
hun eigen flat of buurt. De woningbouwvereniging staat 
deze bewonersgroepen graag te woord of helpt hen bij 
het streven naar hun doelen. Nog steeds heeft niet elk 
complex een bewonerscommissie. Gelukkig is in het 
afgelopen jaar Prisma intensief bezig geweest om voor 
elk complex mensen te werven voor een bewoners-
commissie. Omdat dat proces nog niet is afgerond is 
niet met zekerheid te zeggen hoeveel bewonerscom-
missies er nu zijn, maar het is ten opzichte van vorig 
jaar toegenomen. Toen waren het er zeven. 

Onder die complexen vallen ook de drie aanleuncom-
plexen, Dahliastraat, Petronella van Seijstplaats en de 
Oranjerie. Zij hebben ook een eigen bewonerscom-
missie. Met succes worden op een kleine, voor de 
bewoners overzichtelijke schaal, de gang van zaken in 
het complex besproken met de sociaal opzichter. Deze 
commissies komen ongeveer eens in de twee maanden 
bijeen.

Helene Smit

De Driest
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Te vorderen BWS-subsidie € 1.669.
Deelneming Woningnet B.V. € 9.416.
Deelneming R.K.Onroerend Goed Zeist B.V. € 16.564.

En effecten volgens onderstaande specificatie:
Nederland 7,5% 1993-2023, nominaal € 453.780, beurs-
waarde 31/12/2009 € 623.949.

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo verslagjaar 
€ 7.237.278.
De liquiditeit (current ratio) van onze corporatie be-
draagt per ultimo verslagjaar 0,94 en is daarmee 0,27 
gedaald ten opzichte van 2008. Naar verwachting zal 
de liquiditeit in de komende jaren enigszins teruglopen 
vanwege investeringen in groot onderhoud en nieuw-
bouw. De rentabiliteit op het totale vermogen was in het 
verslagjaar 2,9%. De rentabiliteit op het eigen vermogen 
bedroeg in het verslagjaar 0,0%. 

Huurachterstand

Op 31 december 2009 bedroeg de totale huurachter-
stand van de zittende huurders € 29.116. Dit is 0,63% 
van de bruto jaarhuur. Per 31 december 2008 bedroeg 
de huurachterstand € 28.214. In slechts één geval is de 
huurvordering uit handen gegeven aan een deurwaarder.

De sociaal opzichter neemt bij dreigende significante 
huurachterstand contact op met de betreffende bewo-
ners. Het komt voor dat hij de betreffende personen 
kan bewegen de achterstand direct te betalen. In de 
meeste gevallen zorgt hij ervoor dat de betreffende 
huurder een betaalregeling krijgt bij de woningbouw-
vereniging. Zo kan hij potentiële deurwaardergevallen 
voortijdig voorkomen.

In 2005 is er een overeenkomst schuldregeling tot stand 
gekomen, die herzien is in 2007, tussen de corporaties 
en de gemeente Zeist. Huurders met schulden kunnen 
een beroep doen op bureau schuldregeling van de ge-
meente. Dit bureau inventariseert de schulden en houdt 
een soort inkomenbeheer. De corporaties zeggen toe 
om in die gevallen maximaal 50% van twee maanden 
huurschuld kwijt te schelden. Dit alles ter voorkoming 
dat mensen in de spiraal van schulden terecht komen 
waardoor er een uitzichtloze situatie ontstaat die finan-
cieel gezien voor de corporaties nog ongunstiger is.

Bedrijfswaarde

Jaarlijks wordt, ter toetsing van de boekwaarde, de 
bedrijfswaarde van de in exploitatie zijnde complexen 
berekend. Indien de boekwaarde hoger is dan de be-
drijfswaarde, wordt het verschil tussen boekwaarde en 
bedrijfswaarde afgeboekt.
De voor de berekening van de bedrijfswaarde gehan-
teerde parameters zijn: 

• een verwachte huurstijging voor 2010 van 1,2%, 
in de jaren 2011 t/m 2014 2,0%, vanaf 2015 
2,25%;

De distributie geschiedt niet alleen onder de huurders, 
ook collega-corporaties, gemeenteambtenaren en de 
bij de volkshuisvesting betrokken partijen in en buiten 
Zeist ontvangen het InfoMagazine.

website
In het verslagjaar is opdracht gegeven om de website 
van de woningbouwvereniging te vernieuwen en nog 
interactiever te maken, zodat de website meer voldoet 
aan de huidige eisen. Ook moet de stijl meer uitdruk-
king geven waar de R.K. Woningbouwvereniging voor 
staat. De realisatie wordt in 2010 voorzien.

2.6 Financieel beleid en beheer

Financiële parameters

De R.K. Woningbouwvereniging streeft naar bedrijfseco-
nomische waarden zoals ze in het bedrijfsleven gelden 
voor een gezonde onderneming. Per 31 december 2009 
is de solvabiliteit 22,7%. Dit is 0,1% (absoluut) minder 
dan het jaar ervoor.
Het jaarresultaat van de gewone bedrijfsvoering in 2009 
bedraagt € 358.742 negatief. 
De waarde van effecten en overige vorderingen bedraagt 
eind 2009 € 621.465.

De samenstelling van de overige financiële vaste activa 
is als volgt:

Ada Steenweg
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heeft onze woningbouwvereniging een besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, 
genaamd R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. De intentie 
was om geoormerkt commercieel bezit van de woning-
bouwvereniging over te dragen aan de B.V. De R.K. Wo-
ningbouwvereniging bezit 1.000 aandelen WoningNet.

Beleggingsactiviteiten

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist belegt overtollige 
gelden uitsluitend in fondsen met een zeer laag risico.
De R.K. Woningbouwvereniging heeft per 31 december 
2009 obligaties Nederland 7,5% 1993-2023 in haar be-
zit. De beurswaarde van deze obligaties per 31 decem-
ber 2009 bedraagt € 623.949.

Onrendabele investeringen

In 2009 zijn door de R.K. Woningbouwvereniging Zeist 
geen onrendabele investeringen gedaan.

Verklaring over besteding middelen

Het beleid van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist is 
erop gericht de vrijkomende geldmiddelen uitsluitend 
te besteden in het kader van haar volkshuisvestelijke 
opdracht.

Verhuiskostenvergoeding

De R.K. Woningbouwvereniging heeft samen met de 
twee andere woningcorporaties in Zeist een gezamen-
lijk Basis Sociaal Statuut vastgesteld, dat is opgesteld 
in overleg met de huurdersorganisaties van de drie 
corporaties. Op 7 mei 2008 is dat stuk ondertekend. 
In dit basisdocument wordt beschreven welke rechten 
en plichten bewoners en woningcorporaties in het 
algemeen hebben bij onderhoud, renovatie en sloop-
nieuwbouwprojecten in Zeist. Het beschrijft vooral de 
herhuisvestingsmogelijkheden van de betrokken huur-
ders alsmede de financiële vergoedingen. 
Per onderhouds- of herstructureringsproject wordt een 
Project Sociaal Statuut uitgewerkt met een vertegen-
woordiging van betrokken bewoners in het betreffende 
gebied. Daarin kunnen specifieke gebieds- of complex-
eigenschappen verder worden uitgewerkt.
In het Basis Sociaal Statuut is een vergoedingensysteem 
opgenomen waarbij betreffende bewoners ten minste 
de wettelijke bijdrage van € 5.264,28 (per 1 maart 
2009) krijgen toegezegd.  

Financiële ondersteuning buiten-
landse instellingen

Onze corporatie heeft geen ondersteuning gegeven aan 
buitenlandse instellingen.

• een percentage huurderving van 0,5%;
• een stijging van de variabele lasten met 2,25%;
• een percentage kostenstijging onderhoud van 

3,25%;
• een disconteringspercentage van 6%;
• de verwachte resterende economische levens-

duur van de betreffende activa.

In de rentevoet op lange termijn wordt rekening gehou-
den met de rentelasten die uit de huidige leningscon-
tracten voortvloeien. Omdat de bedrijfswaarde wordt 
berekend aan de hand van toekomstige kasstromen is 
met ingang van dit boekjaar de actuele grondwaarde, 
verminderd met te verwachten sloopkosten, te betalen 
vergoedingen verhuiskosten en dergelijke, in de bedrijfs-
waardeberekening meegerekend.

Het financiële resultaat over 2009 bedraagt € 359.000 
negatief, genormaliseerd resultaat over 2009 bedraagt  
€ 174.000 positief. Gelet op de omvang van het genor-
maliseerd resultaat is de woningbouwvereniging in staat 
om met het beheer van ons woningbezit als kernactivi-
teit het vermogen in stand te houden. 

Rechtspersonen

De R.K. Woningbouwvereniging is 100% eigenaar van de 
R.K. Onroerend goed Zeist B.V. Op 3 december 2008 

Rob Moet
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verenigingen van eigenaren
De woningbouwvereniging is in het verslagjaar be-
stuurder van een viertal verenigingen van eigenaren. 
Onze werkzaamheden bestaan uit het regelen van 
het klachtenonderhoud, de planning van het meerjarig 
onderhoud, het financiële beheer (begroting en jaarre-
kening) en het organiseren van de ledenvergaderingen. 
De VVE’s zijn:

• flat aan de Johan van Oldenbarneveltlaan, 24  
appartementen en een aantal bedrijfsruimtes;

• Park State A, 24 appartementen;
• Park State B, 30 appartementen;
• ’t Bakkershuys, 24 appartementen.

Per 1 januari 2010 is het bestuurderschap voor de laat-
ste drie afgestoten en is overgedragen aan VVE Com-
mitment. In de eerste helft van 2010 wordt decharge 
gevraagd voor de werkzaamheden van de R.K. Woning-
bouwvereniging in de verschillende Algemene ledenver-
gaderingen van de afgestoten VVE’s. 

Tot slot verzorgen wij het technisch onderhoud van het 
ouderencomplex Spathodea van zorginstantie Charim 
(Zeisterwoude).

3.2. Overlegstructuren

prestatieafspraken met de gemeente
Gedurende het jaar zijn de Zeister Corporaties en de 
gemeente Zeist in overleg geweest om te komen tot 
nieuwe prestatieafspraken. De bestaande afspraken 
liepen tot en met 2008 en zijn met een jaar verlengd. 
In het voorjaar van 2010 zullen de nieuwe afspraken 
worden ondertekend. In hoofdlijnen worden over de 

3.1 Maatschappelijke activiteiten

zaal Maria Oord
Naast het kantoor herbergt complex Maria Oord ook 
een zaal die de organisatie gebruikt om vergaderingen 
te beleggen of bijeenkomsten met bewoners te or-
ganiseren. Daarnaast is de zaal bedoeld voor verhuur 
aan huurders en leden van de woningbouwvereniging, 
maatschappelijke groepen en verenigingen.

De zaal wordt voor drie middagen in de week vast 
verhuurd aan de organisatie van kinderdagverblijf ’t 
Mereltje (zie ook verderop) die er kinderen opvangt in 
het kader van de buitenschoolse opvang.

Het beheer over de zaal wordt uitgevoerd door een me-
dewerkster van de woningbouwvereniging. Zij beheert de 
agenda, heeft de klantencontacten en zorgt ervoor dat 
de gebruikers de zaal op een nette manier achter laten.

In 2009 zijn voorbereidingen getroffen voor de ver-
bouwing van de zaal in 2010. Hiermee wordt de zaal 
aangepast aan de eisen van deze tijd, zal er een betere 
verhuurbaarheid ontstaan en het geheel krijgt een 
betere uitstraling.

kinderdagverblijf ’t Mereltje
Sinds oktober 2003 is in het voormalige KAB-gebouw 
aan de Hortensialaan 32 het kinderdagverblijf ’t Merel-
tje gevestigd.

3. Maatschappij

Hortensialaan 32
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overleg Wonen Zeist
In het Overleg Wonen Zeist (OWZ) worden uitvoe-
ringszaken betreffende de regionale huisvestingsveror-
dening besproken. Daarnaast komen zaken betreffende 
woonruimtetoewijzing aan bod. Naast vertegenwoor-
digers van de corporaties en de gemeente participeert 
ook iemand van de uitvoeringsorganisatie WoningNet in 
dit overleg. 

stuurgroep Wonen, welzijn en zorg
Ook neemt de R.K. Woningbouwvereniging deel aan de 
stuurgroep Wonen, welzijn en zorg. Onder voorzitter-
schap van de gemeente stemmen zorginstellingen (de 
zorgleveranciers) en woningcorporaties hun desbe-
treffende diensten op elkaar af. Uit dit overleg is ook 
de oprichting van het wijksteunpunt Noord (zie 2.3) 
geïnitieerd. 

volgende onderwerpen afspraken gemaakt:

• Doelgroepen 
Naast de reguliere woningzoekenden is er een 
aantal groepen waaraan extra aandacht wordt 
besteed: starters, ouderen, woongroepen, gehan-
dicapten, maatschappelijke opvang (zie 2.4);

• Leefbaarheid en woonomgeving 
Iedere organisatie neemt haar eigen verant-
woordelijkheid op het gebied van leefbaarheid 
en woonomgeving. Daarnaast is er vastgelegd 
in het convenant Wijkgericht werken hoe zij 
uitvoering geven aan deze verantwoordelijkheid;

• Nieuwbouw 
De positie van de corporaties (eerste gesprek-
partner van de gemeente bij woningbouw loca-
ties); het aantal nieuwbouwwoningen  
(a.d.h.v. de structuurvisie en woonvisie); differen-
tiatie van nieuwbouwprogramma (woonvisie); 
kwaliteit van de nieuwbouw en de financiële 
aspecten (bouwleges en anti-speculatiebeding);

• Herstructurering 
De partijen zien in herstructurering kansen 
zoals: kwaliteitsslag in de woningvoorraad en 
woonomgeving; levensloopbestendige woningen 
en wijken; kansen voor starters;

• Betaalbaarheid van het wonen; 
Over de omvang van kernvoorraad en de soci-
ale voorraad;

• Duurzaamheid 
Energiebesparingen bij bestaande woningen en 
de ambities voor nieuwbouw.

Michiel Homs

Leliestraat
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4.1 Samenwerking

Vanuit de trends en de ontwikkelingen in de sector 
zijn er geen redenen die een zelfstandige toekomst in 
de weg staan en ook de markt biedt voldoende ruimte 
voor ons zelfstandige bestaan. Er blijft voor ons een 
maatschappelijke taak liggen en die zal de komende 
jaren alleen maar breder worden. De organisatie heeft 
een gezonde financiële basis om haar taak nu en in de 
toekomst te blijven uitvoeren.

Binnen een speelveld waarin drie actieve corporaties 
binnen een gemeente opereren is samenwerking op 
verschillende vlakken essentieel. Kleinere en grotere 
projecten worden samen opgepakt, bepaalde diensten 
naar huurders worden samen opgepakt en waar dat kan 
of gewenst is worden maatschappelijke investeringen op 

4. Organisatie

Op 31 december 2009 waren de volgende personen in dienst:
Naam  Functie  In dienst sinds

De heer R. Moet  financieel-administratief medewerker  partime (34 uur) 1 november 1989
Mevrouw A.M.C.H. Steenweg  projectmedewerker  parttime (28 uur)  1 januari 1993
De heer drs. ing. M.J.M. Homs  adjunct-directeur/beleidsmedewerker parttime (32 uur)  1 mei 1995
De heer N.J.M. Oudshoorn  sociaal opzichter  parttime (32 uur)  1 maart 1998
De heer H.G. van Haren  technisch opzichter  fulltime  11 mei 1998
Mevrouw M. van de Stroet-  medewerker bewonerszaken/  parttime (32 uur)  1 januari 2005
van Nassau  secretariaat
De heer O. Belarbi  huismeester/medewerker  fulltime  1 oktober 2007
 facilitaire zaken
De heer mr. C.H. Schuurmans  directeur-bestuurder, vanaf 1 juni 2009  fulltime  1 december 2008
Mevrouw A.W.M. Voskuilen  financieel-administratief medewerker  fulltime  1 december 2008

elkaar afgestemd. Recente voorbeelden van deze  
samenwerking zijn bijvoorbeeld een gezamenlijke basis 
sociaal statuut en een gezamenlijke geschillenadviesco-
missie. Gezonde concurrentie speelt een rol, maar de 
gezamenlijke taak om de doelgroep van goede huis-
vesting te voorzien en onze maatschappelijke bijdrage 
leveren in de gemeente blijft een hoofdrol spelen.

4.2 Personeel

Op 31 juni 2009 heeft directeur-bestuurder H.E.  
Ebbenhout afscheid genomen van de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist. Na een dienstverband van 22 jaar is hij 
opgevolgd door de heer mr. C.H. Schuurmans, die een 
half jaar daarvoor reeds in dienst is getreden en door 
de heer Ebbenhout is ingewerkt. De heer Ebbenhout 
heeft gebruik gemaakt van een prepensioenregeling.

De Clomp
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4.3 Toelating en Aedescode

 De R.K. Woningbouwvereniging  
 Zeist conformeert zich aan de   
 AedesCode

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is een door de 
rijksoverheid toegelaten instelling die betrokken is bij de 
huisvesting in Zeist (laatstelijk hernieuwde beschikking 
van de Minister van Justitie d.d. 24 september 1971 nr. 
16.605). De vereniging is opgericht op 1 december 1910.
De woningbouwvereniging is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken in Utrecht onder num-
mer 30039108.
De vereniging is lid van Aedes, branchevereniging van 
woningcorporaties in Nederland, gevestigd te Hilversum. 
Alle bezittingen vallen binnen het statutair vastgestelde 
werkgebied, zijnde de gemeente Zeist.

Als lid van Aedes, onderschrijft de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist de AedesCode. Met de AedesCode 
laten corporaties aan de buitenwereld zien waarvoor 
ze staan en dat ze daarop aanspreekbaar willen zijn. 
De corporatie laat zien dat ze kwaliteit biedt en dat 
ze verantwoording aflegt aan de omgeving waarin ze 
opereert. In partnerschap met gemeenten en andere 
maatschappelijke organisaties en gestoeld op harde af-
spraken willen corporaties in de buurt werken aan goed 
wonen. De samenleving kan hen daar via de AedesCode 
op aanspreken. De code is op 1 januari 2007 opnieuw 
vastgesteld.

De organisatiestructuur is plat. De directeur-bestuurder 
stuurt iedere functionaris direct aan.

Aan het eind van het jaar werd er geworven voor een 
directiesecretaris voor 20 uur. Deze is gevonden in de 
persoon van mevrouw H. Smit die per 1 maart 2010 in 
dienst is getreden. 

ziekteverzuim
In het verslagjaar zijn twee functionarissen en de 
scheidend directeur-bestuurder enkele maanden ziek 
geweest. De twee functionarissen zijn gedurende hun 
afwezigheid vervangen door twee interim-medewerkers. 
De directeur-bestuurder is waargenomen door de zijn 
opvolger.

externen
Voor het project Dr. Schaepmanlaan zijn een projectlei-
der, een communicatieadviseur en een bewonersbege-
leider ingehuurd.

Lia VoskuilenCouwenhoven

Oranjerie
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Portefeuille per 31 december 2009

Overzicht eigendommen

 Woningen  Garages  Carports

Aantal verhuureenheden, eigendom van de vereniging  
    aan het begin van de verslagperiode  845  20  30
Aantal verhuureenheden, gereed gekomen in de verslagperiode  0  0  0
Aantal verhuureenheden, verworven in de verslagperiode  0  0  0
Aantal verhuureenheden verkocht of afgebroken  
    (i.v.m. onverhuurbaarheid uit exploitatie) in de verslagperiode  0  0  0
Aantal verhuureenheden in eigendom van de vereniging aan het
    einde van de verslagperiode  845  20  30

Complexen in exploitatie

 Complex  Aantal  Nummer  Aanvang  Garages/
  woningen  beschikking  exploitatie  carports

  1 Dr. Schaepmanlaan  24  V 159  15-09-1912
  2 Dr. Schaepmanlaan  44  V 721  12-09-1917
  3 Kievitlaan  6  LVS 360  17-09-1958
  4 Verzetswijk  49  LVS 360  09-04-1966  20 garages
  5 Couwenhoven (eengezins)  96  LP 43215  10-11-1973
  6 Couwenhoven (flats)  164  LV 1030  02-01-1975
  7 Schermerslaan  120  LV 1125  03-11-1976
  8 De Clomp  86  LV 1124  15-12-1976  30 carports
  9 Antonlaan  132  LWNH 1760  14-11-1986
10 Dahliastraat  22  LPNH 47958  01-01-1990
11 Petronella van Seystplaats  12  LPNH 48342  01-01-1992
12 Laan van Beek en Royen  1   01-11-1993
13 J.C. Meijerlaan  16   01-04-1995
14 Oranjerie  24   01-12-1997
15 Maria Oord  31   01-05-2001
17 Voorheuvel  1   01-01-2002
18 De Driest  17   01-05-2008

Bedrijfsruimten in exploitatie

In complex  Locatie  Aantal

 2  Dr. Schaepmanlaan  2
 6  Couwenhoven (gebruiksruimtes)  2
 15  Maria Oord (kantoor en zaal)  2
 16  Voorheuvel (winkels)  2
 17  Hortensialaan 32 (kinderdagverblijf)  1
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bewoonster Thea van Ee
“Al twintig jaar wonen we met plezier in onze flat in Couwen-
hoven. Vanuit onze flat op de vijfde hebben wij een prachtig 
weids uitzicht richting Bunnik. Wij fietsen zo de natuur in. Ik 
doe trouwens alles per fiets.”

Stralend en vol energie vertelt Thea van Ee hoe Zeist 
altijd een grote rol heeft gespeeld en nog steeds speelt 
in haar leven. Familieleven, flat en fietstochten passeren 
de revue. “Op de Rozenstraat zat ik op de lagere school 
en de mulo heb ik gedaan op de Tulpstraat. In 1976 ben 
ik getrouwd en hebben wij ruim een jaar in Couwen-
hoven gewoond. Mijn man werkte destijds in de opvang 
voor kinderen bij Eikenstein. Ik werkte in die periode bij 
de gemeente in het oude stadhuis. Ik heb een tweeling-
zus die ook in Zeist woont, grappig, hè. Mijn man en 
ik kregen twee pleegkinderen, Dennis en Natasja. Dat 
komt natuurlijk ook door de betrokkenheid van mijn 
man bij zijn werk.” Na enkele jaren in Zandvoort te 
hebben gewoond, keerde de familie Van Ee weer terug 
in Zeist.

In Zeist trok het gezin in bij haar zorgbehoevende moe-
der op de Nepveulaan. “Mijn man stelde meteen voor 
om naar Zeist te verhuizen. Na haar ruim anderhalf jaar 
verzorgd te hebben, gingen we samen met haar zoeken 
naar een kleinschalig bejaardenhuis. Uiteindelijk wilde 
mijn moeder naar Brinkhove.”

Het gezin van Ee ging het liefst weer terug naar een 
Couwenhoven-flat, maar daar moest dan wel net plek 
zijn. “Een paar jaar terug had de wethouder gezegd dat 
we haar konden spreken als wij weer iets voor onszelf 
zochten. Dus wij maakten een afspraak en je gelooft het 
niet, er was een woning vrij. In maart 1990 trokken wij 
erin.”

Bewonerscommissie
Thea van Ee hoeft niet lang na te denken over de vraag 
waarom zij er met zoveel plezier woont. “In 1976 
heerste er een goede sfeer en nu nog steeds. Beiden 
zijn wij heel makkelijk in de omgang. Toen wij verhuis-
den, hebben wij ook direct contact gezocht met de 
buren. Op de galerij hebben wij met iedereen contact, 
maar we lopen de deur niet plat bij elkaar. Je bent er 
gewoon voor elkaar. Uiteraard zijn veel bewoners ver-
trokken in de loop der jaren. Maar wij willen hier niet 
meer weg.”

Enthousiast vertelt Thea van Ee over haar betrok-
kenheid met het complex. “Op een gegeven moment 

kwamen Ad en Tine van den Berg langs en die vroegen 
ons voor de bewonerscommissie. Dat leek ons wel wat, 
want wij voelden ons toch al sterk betrokken bij de flat 
en de buurt. Eens per kwartaal komt de commissie op 
een woensdagmiddag bijeen.” Dat deze bewonerscom-
missie heel actief is, blijkt wel uit de woorden van dit 
loyale lid: “Wij stellen ons de vraag wat wij zelf kunnen 
bijdragen aan de nieuwe ontwikkelingen die de woning-
bouwvereniging met ons deelt. Uiteindelijk beslist de 
woningbouwvereniging, maar wij kunnen ze op andere 
gedachten brengen door onze woonervaring naar voren 
te brengen. Zo hebben wij met de hele commissie de 
renovatie namens de bewoners begeleid. Alle op- en 
aanmerkingen over het verloop van de renovatie liepen 
via ons. In zo’n periode merkten wij natuurlijk helemaal 
hoe nuttig zo’n commissie is. Ook na twee en een half 
jaar blijven wij actief lid.”

“Wij stellen ons de vraag wat 

wij zelf kunnen bijdragen.”

Veilig gevoel
Over de winkels en de veiligheid wil mevrouw Van Ee 
nog iets kwijt: “Wij doen onze boodschappen in het 
kleine winkelcentrum De Clomp. Het wordt echt tijd 
dat daar iets moois voor in de plaats komt, want het is 
zeer verouderd. De bewoners van Zeist-West zijn toe 
aan een nieuw en vooral veilig winkelcentrum. Er lopen 
nu regelmatig straatcoaches rond die een oogje in het 
zeil houden en daar voel ik me prima bij.”

Thea van Ee zit niet stil, zij heeft vele sociale contacten 
maar is voor de rust en het groen heel vaak buiten te 
vinden. “’s Zomers fietsen we veel en ’s winters wan-
delen we meer. Zo fietsen wij graag richting Bunnik, 
Driebergen of naar de bossen bij Austerlitz. Langs het 
water en door de weilanden tochten maken naar Wijk 
bij Duurstede en Houten vinden wij ook heerlijk. Vaak 
trekken wij er een hele dag op uit. Dan starten we 
vroeg, nog met kippenvel op de benen en komen  
’s avonds met een rode boei thuis. Zo zijn we zelfs een 
keer naar Bodegraven en terug gefietst. Een mooie 
tocht maar ik kreeg de slappe lach van vermoeidheid. 
Bij de eerste lentezon zijn wij met onze dochter en 
kleinzoon te vinden in het natuurgebied achter De 
Biltsche Hoek. Dat is echt het voordeel van een flat, je 
gaat eerder naar buiten.”

“Wij willen hier niet meer 

weg.”
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raad van commissarissen:
• het BBSH;
• het vastgestelde beleidsplan;
• de begroting;
• activiteitenlijst van het beleidsplan;
• een concrete (kwalitatieve) norm voor financiële 

continuïteit.

6.2 Samenstelling
De raad van commissarissen bestaat op 31 december 
2009 uit vijf personen waarvan twee commissarissen 
die zijn benoemd op bijzondere voordracht van de 
huurdersbelangenvereniging Prisma.

In mei 2009 is de voorzitter volgens rooster afgetreden 
als lid van de RvC. Zij is opgevolgd door een nieuw ge-
worven commissaris, die tevens de voorzittersrol op zich 
heeft genomen. Dit nieuwe lid is in de Algemene leden-
vergadering van 2009 gekozen als nieuwe commissaris.

Bij de raad van commissarissen is de volgende deskun-
digheid aanwezig:

• financiële deskundigheid;
• kennis van volkshuisvesting en ontwikkeling 

hiervan;
• kennis van projectontwikkeling;
• organisatorische kennis;
• een goed en breed netwerk;
• kennis van het terrein van zorg en welzijn.

Wij kunnen vaststellen dat er voldoende deskundigheid 
bij de commissarissen aanwezig is om verantwoord 
toezicht te houden.

6. Verslag van de raad van  
     commissarissen

6.1. Taken en verantwoordelijk-
heden

De taken van de commissarissen zijn vastgelegd in 
artikel 22 van de statuten. De kerntaken van het intern 
toezicht zijn: toezicht houden op; adviseren van; werk-
gever zijn van en klankbordfunctie voor de directie.

Het toezicht houden op het bestuur omvat het vol-
gende:

• de realisatie van de doelstelling van de woning-
bouwvereniging;

• de strategie en de risico’s verbonden aan de 
activiteiten van de woningbouwvereniging;

• het kwaliteitsbeleid;
• de kwaliteit van de maatschappelijke activiteiten;
• de financiële verslaglegging en de risicobeheer-

sing;
• de financiële continuïteit;
• de volkshuisvestelijke en maatschappelijke 

prestaties;
• de integriteit.

Zij vervult deze taak vanuit een verantwoordelijke en 
onafhankelijke positie ten aanzien van het bestuur, maar 
met verantwoording en transparantie over het eigen 
functioneren.

In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen, als 
onderdeel van een maatschappelijke onderneming, 
publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij 
invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken 
en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtka-
der voor het uitoefenen van haar taken hanteert de 

Verzetslaan
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samenstelling RvC R.K. Woningbouwvereniging Zeist (ultimo 2009)

Commissaris  (Neven)functies  Benoemd  Aftredend

Mevrouw W.M. Bolta,   1999 2009 
geboren 1933 
(voorzitter)

Mevrouw A.J van der   2009  2013 
Weijden-Klinkers, 
geboren 1944 
(voorzitter)

De heer G.C.M. Ruijs,   2004  2012 
geboren 1945 
(vicevoorzitter)

Mevrouw A. de Zwart-Kuiper,   2004  2012  
geboren 1947 
(lid)*

De heer ir. I.E. Vermaas,   2004  2012 
geboren 1953 
(lid)*

De heer A.J. Roelofs,   2006  2010 
geboren 1948 
(lid)

*op voordracht van de huurdersbelangenvereniging Prisma

De samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen is in het verslagjaar conform de statutaire bepa-
lingen daarover zoals bedoeld in artikel 7 lid 1c, d en e en lid2a van het BBSH (onder andere geen arbeidsovereen-
komst met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist, geen zitting in het college van B&W en het college van G.S. van de 
provincie Utrecht). De huurderbelangenvereniging Prisma heeft twee vertegenwoordigers voorgedragen. Vanwege 
medische redenen heeft mevrouw De Zwart de vergaderingen in mei, augustus en november en de Algemene 
ledenvergadering niet kunnen bijwonen.

beloning
Vergoedingen per commissaris per kwartaal:
 • Leden: € 410,--
 • Vicevoorzitter: € 601,--
 • Voorzitter: € 1.147,--
Bedragen zijn gebaseerd op een uurtarief van € 54,60

• gepensioneerd hoofd personeel en organisatie
• freelance dagvoorzitter voor symposia en evene-

menten

• directeur-eigenaar BMO b.v.

• directeur hotel, restaurant, theater Figi
• voorzitter locatieraad Emmausparochie
• vicevoorzitter Zeister Ondernemersfederatie
• voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling 

Zeist e.o
• secretaris Stichting Pensionaat St. Louis
• secretaris 4+5 meicomité Zeist

• gepensioneerd interne begeleider montessorischool 
Pallas Athene

• bestuurslid montessorilyceum Herman Jordan
• lid zorgconsumentenoverleg Zeist

• directeur Strategie en Onderzoek bij woningcorpo-
ratie Portaal

• lid programmaraad van het NIROV

• gepensioneerd directeur Sociale werkvoorziening 
Zeist
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Op 20 mei van het verslagjaar heeft er een algemene 
ledenvergadering plaats gevonden waarbij het gebruike-
lijk is dat ook de leden van de raad van commissarissen 
aanwezig zijn (bij paragraaf 6.4 wordt verslag gedaan van 
de Algemene Ledenvergadering).

De commissarissen zijn met hun expertise zowel klank-
bord als sparringpartner voor de directeur-bestuurder. 
Naast de geformaliseerde bijeenkomsten heeft de voor-
zitter regelmatig contact met de directeur-bestuurder 
over de lopende zaken.

In 2009 is het functioneren van de raad van commissa-
rissen niet geëvalueerd. De reden hiervoor is de wisse-
ling van het voorzitterschap in mei. Uit een zelfevaluatie 
in 2007 blijkt dat in de huidige samenstelling voldoende 
deskundigheid aanwezig is, maar dat de commissarissen 
meer aandacht zouden moeten besteden aan risico-
beheersing, als het gaat om nieuwe projecten en aan 
concretisering van het beleidsplan. Een ander belangrijk 
issue is: meer aandacht besteden aan de invulling van de 
maatschappelijke taak van de woningbouwvereniging. 
Met de komst van de nieuwe directeur per 1 juni 2009 
werden deze aandachtspunten opgepakt.

wisseling voorzitter RvC
Mevrouw W.M. Bolta -voorzitter van de raad van com-
missarissen- is in mei 2009 volgens rooster afgetreden. 
Aan de hand van een opgestelde profielschets is in de 
loop van 2008 reeds een opvolger geworven en gevon-
den in de persoon van mevrouw A.J.van der Weijden-
Klinkers. Op de Algemene ledenvergadering van 20 mei 
2009 is zij als lid gekozen en tegelijkertijd als voorzitter 
benoemd door raad van commissarissen.

6.3 Werkwijze

De raad van commissarissen functioneert als een team 
waarbij de commissarissen vanuit hun eigen deskundig-
heid hun inbreng hebben. De raad van commissarissen 
is gedurende dit verslagjaar 5 maal plenair bij elkaar 
geweest. (10 februari, 21 april, 19 mei, 25 augustus, 24 no-
vember). Normaal gesproken komt de RvC 4 maal bijeen, 
echter door ziekte van de directeur en de administrateur 
moest het vertraagde jaarverslag op een extra vergade-
ring behandeld en vastgesteld worden (19 mei).

Over het jaar heen vormen belangrijke onderwerpen 
uit de sector vaste agendapunten op deze reguliere 
vergaderingen, te weten: het huurbeleid; de jaarrekening 
en de prognose voor komende jaren; het toekomstper-
spectief voor de R.K. Woningbouwvereniging Zeist; de 
administratieve organisatie; macro-ontwikkelingen in de 
sector; het beleidsplan, de begroting en de meerjaren-
begroting. Iedere vergadering wordt de managemen-
trapportage van het voorgaande kwartaal besproken. 
Daarnaast geeft de directeur-bestuurder informatie 
over de lopende (bouw)projecten, bericht hij over de 
contacten met de collega-corporaties en het contact 
met de huurderbelangenvereniging Prisma. De commis-
sarissen stellen vanuit hun verantwoordelijkheid kriti-
sche vragen over deze plannen en het maatschappelijke 
en financiële rendement van de instelling.
De adjunct-directeur stelt samen met de voorzitter de 
agenda van de vergaderingen op en verzorgt de versla-
gen van de raad van commissarissen. 

Bij de bespreking van de jaarrekening en het accoun-
tantsverslag is de accountant aanwezig geweest voor 
een toelichting en het beantwoorden van vragen van de 
commissarissen.

Hendrik van Haren
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• in april van elk jaar zal een delegatie van de 
RvC een gesprek hebben met een deel van het 
personeel;

• de voorzitter van de RvC is aangewezen als 
vertrouwenspersoon in het kader van de klok-
kenluidersregeling; 

• begin 2010 zal -omwille van de onafhankelijkheid- 
een integriteitsprotocol vastgesteld worden;

• vanaf het verslagjaar 2010 zal een andere ac-
countant binnen Ernst & Young de accountants-
controle uitvoeren.

Er is een uitvoeringsschema gemaakt van het beleids-
plan.

extern toezicht
In het verslagjaar is regelmatig aandacht besteed aan 
de toezichtbrieven van het ministerie van VROM en 
het CFV. Daaruit blijkt dat het solvabiliteitsoordeel 
voldoende is. De R.K. Woningbouwvereniging heeft een 
goed weerstandsvermogen. Het continuïteitsoordeel 
werd met A beoordeeld. 

deelname externe bijeenkomsten 
De twee commissarissen die zijn benoemd op voor-
dracht van de huurdersbelangenvereniging Prisma 
hebben regelmatig contact met Prisma en bezoeken 
frequent bijeenkomsten van Prisma.

De commissarissen hebben deelgenomen aan bijeen-
komsten die van belang zijn om de kennis te verbre-
den, zoals cursussen en netwerkbijeenkomsten van de 
Toezichthouders van Woningbouwcorporaties (VTW), 
Aedes, Atrivé en het CFV.

6.4 Werkzaamheden

Naast de goedkeuring en vaststelling van onderwerpen 
die zijn vastgelegd in de statuten zoals de jaarstukken 
en de jaarlijkse- en meerjarenbegroting zijn de volgende 
besluiten genomen:

• toestemming voor de directeur-bestuurder om 
de geplande 12 appartementen in het project 
Rozenheuvel van Velobeheer over te nemen;

• benoeming van de heer G.C.M. Ruijs tot vice-
voorzitter;

• verzending brief aan CFV waarin correcties 
staan zodat blijkt dat de R.K. Woningbouwver-
eniging geen C-status heeft maar een A-status 
behoort te hebben;

• invoering van een nieuwe vergoedingensystema-
tiek voor de RvC-leden, conform de geldende 
regelingen. Een in het buitenland wonend lid van 
de RvC krijgt alleen een reiskostenvergoeding;

• advies aan de directeur-bestuurder een nega-
tief stemadvies uit te brengen voor de beoogd 
voorzitter van Aedes, mede door de buitenspo-
rig hoge beloning die hij krijgt;

• bekrachtiging van de aanstelling van de heer mr. 
C.H. Schuurmans als directeur-bestuurder, met 
daarbij afspraken over de salariëring en onkos-
tenvergoeding;

• een extra onafhankelijk taxatierapport op te 
laten stellen, als ondersteuning voor de onder-
handelingen betreffende de verkoop van de villa 
aan de laan van Beek en Royen;

• Prisma zal extra financiële ondersteuning krijgen 
om het ontbreken van het voorzitterschap op 
te kunnen vangen;

• contributie van het lidmaatschap van de woning-
bouwvereniging wordt verhoogd met 2,5%;

Leliestraat
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Eind 2009 is de managementrapportage uitgebreid met 
een schriftelijk verslag, verder geprofessionaliseerd en 
concreter toegesneden op de toezichtstaak van de RvC. 
Daarin worden de actuele zaken beschreven waarmee 
de directeur-bestuurder te maken krijgt en die interes-
sant kunnen zijn voor de commissarissen als achter-
grondinformatie. 

Mocht er sprake zijn van bepaalde investeringen, wordt 
dit uitgebreid met de raad van commissarissen bespro-
ken alvorens hiervoor toestemming wordt verleend. 
Daarnaast wordt jaarlijks de jaarrekening door de ac-
countant toegelicht en wordt met de raad van commis-
sarissen hierover van gedachten gewisseld.

Op navraag van de accountant heeft iedere commissaris 
aangegeven geen fraude te constateren of te vermoe-
den bij de R.K. Woningbouwvereniging Zeist.

werkgeverstaak 
Per 1 december 2008 is de heer mr. C.H. Schuurmans 
in dienst gekomen en is door de scheidend directeur-
bestuurder, de heer H.E. Ebbenhout, ingewerkt zodat 
hij per 1 juni 2009 de bestuurstaak en directietaak kon 
overnemen. Helaas heeft de heer Ebbenhout enkele 
maanden niet kunnen functioneren door een ongeluk. 
De aankomend directeur heeft zijn taken tot zijn aan-
stelling waargenomen.

Er heeft nog geen beoordeling door de RvC plaats ge-
vonden zoals deze normaalgesproken jaarlijks gebeurt, 

toezicht 
2009 was het jaar waarin de nieuwe directeur-bestuur-
der begon aan zijn taak. Tegelijkertijd kreeg de RvC een 
nieuwe voorzitter. Deze geheel nieuwe situatie zorgt 
ervoor dat in eerste instantie geïnventariseerd werd 
waar de organisatie zich bevindt en dat het vervolgens 
tijd is om nieuwe doelen te stellen en een strategie uit 
te stippelen om die doelen te bereiken. Dat staat in 
2010 op de agenda.

Ook voor de RvC geldt dat zij moeten toezien op de 
interne risicobeheersing- en controlesystemen. Door de 
nieuwe directeur en de raad van commissarissen is afge-
lopen jaar geconstateerd dat de controleomgeving aan 
een modernisering toe is. De RvC heeft dat in overleg 
met de bestuurder voor 2010 op de agenda gezet. Het 
gaat dan om een vernieuwd directiestatuut, een gover-
nancecode, een nieuw treasurystatuut en een nieuw 
reglement voor de RvC. Aan het eind van 2009 is een in-
tegriteitstatuut en een klokkenluidersregeling opgesteld.

In iedere vergadering van de raad van commissarissen 
wordt de managementrapportage behandeld. Deze 
wordt elk kwartaal door de directeur-bestuurder opge-
steld. Daarin worden onderwerpen op een cijfermatige 
wijze weergegeven. Deze worden besproken met de 
commissarissen. Het gaat om de volgende onderwer-
pen: woonruimteverdeling, kwaliteit van woongelegen-
heden, leefbaarheid, financieel beleid en begroting, reali-
satie algemeen beheer, administratiekosten en overzicht 
liquide middelen.

Dr. Schaepmanlaan
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maar vlak voor de definitieve aanstelling op 1 juni heb-
ben de voorzitter en vicevoorzitter een beoordelings-
gesprek gehad met de aankomend directeur-bestuurder. 
In dat gesprek is het vertrouwen uitgesproken dat de 
heer Schuurmans klaar is voor zijn taak. 

Het salaris is bij de aanstelling in 2008 vastgesteld.

algemene ledenvergadering 
Op woensdag 20 mei 2009 werd in de zaal Maria 
Oord de algemene ledenvergadering gehouden. Er 
was een redelijke opkomst van twintig leden en vijf 
niet-leden. Onder alle aanwezigen waren twee van de 
vijf commissarissen, alsmede drie medewerkers van 
de woningbouwvereniging. Tot slot waren er twee 
bestuursleden van Prisma. De directeur-bestuurder, de 
heer H.E. Ebbenhout, was herstellende van een onge-
luk. Daardoor was hij niet aanwezig. Hij werd waar-
genomen door de opvolgend directeur-bestuurder, de 
heer mr. C.H. Schuurmans.

Aan de orde kwamen algemene zaken zoals vaststel-
len van het verslag van de vorige keer, behandeling en 
goedkeuring van de jaarstukken. Mevrouw W.M. Bolta 
was aftredend en had zich niet meer verkiesbaar ge-

steld. Voor haar in de plaats werd mevrouw A.J. van der 
Weijden-Klinkers voorgedragen en gekozen tot nieuw 
lid van de RvC. Zij heeft tevens het voorzitterschap op 
zich genomen.

In het verslagjaar is een lid overleden en vijf leden heb-
ben hun contributie, na herhaalde oproep, niet voldaan. 
Er zijn drie nieuwe leden bijgekomen. De teller van het 
aantal leden van de vereniging stond 31 december 2009 
op 73. Dit zijn drie leden minder dan in het voorgaande 
verslagjaar.

6.5 Waardering

De raad van commissarissen stelt vast dat zij een goede 
samenwerking heeft met de organisatie en bedankt de 
directie en de medewerkers voor hun inzet, betrokken-
heid en energie die ze hebben geleverd bij de uitvoering 
van de doelstelling van de R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist.

De raad van commissarissen van de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist

De Driest
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voorzitter raad van commissarissen

“In mei 2009 trad ik aan als opvolger van Wiep Bolta in de 
verantwoordelijke functie van voorzitter van de raad van com-
missarissen van deze mooie corporatie. De nieuwe directeur 
Camiel Schuurmans en ik zijn beiden ongeveer op hetzelfde 
moment gestart wat enerzijds best lastig is maar anderzijds wel 
inhoudt dat we beiden een frisse kijk hebben op het geheel, 
omdat wij nieuw zijn en niet uit de corporatiesector komen.”

Ondernemer sinds 1980
Als ondernemer met dertig jaar ervaring heeft Van der 
Weijden een breed netwerk in Zeist. “Ik heb een bureau 
in backoffice services voor de business tot business-
markt met zeven medewerkers. Diverse ondernemin-
gen zoals advocatenkantoren en ict-bedrijven vertrou-
wen hun ondersteunende taken aan ons toe. Daarnaast 
voeren wij ook het bestuurssecretariaat voor branche-
verenigingen.”

De nieuwe voorzitter voelt zich sterk verbonden met 
de stad. “Sinds 1976 wonen mijn man en ik in Zeist en 
hier hebben wij onze drie kinderen groot gebracht. 
Zeist vind ik in vele opzichten een aantrekkelijke woon-
plaats.”

 “Ruim voor mijn aantreden heb ik ongeveer tien 
maanden meegelopen als toehoorder om me zodoende 
goed te kunnen oriënteren. Mijn eerdere bestuurlijke 
ervaring als voorzitter van coöperatieve vereniging van 
eigenaren komt me weliswaar goed van pas maar de 
complexe materie en het vakjargon van de corporatie-
wereld waren en zijn een hele uitdaging. Gelukkig weet 
ik me goed gesteund door de andere vier commissaris-
sen. Bovendien hebben de directeur en ik regelmatig 
contact.”

“Hier wordt echt moeite ge-

daan om het cultuurhistorisch 

erfgoed te bewaren.”

Wat haar zo aanspreekt om bij de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist voorzitter te zijn, weet mevrouw Van 
der Weijden enthousiast aan te geven. “Ik vind het ver-
rassend en leuk. Dat zal ik uitleggen. Allereerst natuur-

lijk de uitdagende ontwikkelingen die de laatste jaren te 
zien zijn. Daarnaast spreekt dit karakteristieke gebouw 
en deze corporatie mij aan. Ik voel me sterk aangetrok-
ken door de specifieke aanpak van kleine kernen met 
behoud van de historische uitstraling. Ik heb het idee 
dat het fijn wonen is als het oude karakter van wonin-
gen gekoesterd wordt.”

“Onze flexibiliteit en transpa-

rantie vind ik een groot goed.”

“Ik denk dat de R.K. zich onderscheidt van de andere 
twee corporaties door met gevoel en oog voor detail 
te renoveren. Hier wordt echt moeite gedaan om het 
cultuurhistorisch erfgoed te bewaren. Uiteraard moet 
dat alles worden bezien vanuit een betaalbaarheid.”

Good governance
Relativerend vervolgt Van der Weijden: “In corporatie-
land zijn er genoeg voorbeelden hoe het niet moet. Op 
iedere commissaris ligt natuurlijk dan ook de druk om 
alles te overzien. Ik pretendeer niet al die ingewikkelde 
overheidszaken en regelgeving te overzien. Uiteraard 
staat ‘good governance’ buiten kijf. Gelukkig is de R.K. 
wendbaar en zitten wij niet vast in allerlei structuren 
zoals bij hele grote organisaties. Onze flexibiliteit en 
transparantie vind ik een groot goed.”

Een voorzitter van de raad van commissarissen heeft 
niet zo snel contact met huurders, maar Van der Weij-
den is vorig jaar de sfeer gaan proeven bij twee inloop-
dagen van de Rozenheuvel: “Ik trof daar een prima sfeer, 
geïnteresseerde bewoners en buurtgenoten en een 
vernieuwende aanpak van de architect. Oprecht een 
schoolvoorbeeld van interactieve planvorming.”

Guusje van der Weijden 
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