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Het aantal leden is op 1 januari 1648 leden. 
 
 
Inleiding 
 
2020 is een jaar dat in het teken heeft gestaan van het corona virus.  Veel vergaderingen zijn 
uitgesteld daardoor hebben we vooral digitaal en telefonisch contact gehad met onze 
belanghebbenden. In het najaar konden er weer vergaderingen fysiek plaatsvinden met een 
gepaste afstand van 1 ½ meter. Helaas moesten we aan het eind van het jaar weer digitaal. 
Door alle corona maatregelen hebben een aantal zaken vertraging opgelopen die we weer 
gaan op te pakken. 

 

Diverse Bestuurszaken 

• Bestuursvergaderingen: elke tweede dinsdag van de maand een vergadering van het 
algemeen bestuur. 

• Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dit 
jaar kon deze vergadering helaas niet doorgaan door de coronacrisis.  

• In maart bezochten 2 bestuursleden de provinciale vergaderingen van de Woonbond. 
Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en 
acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft 
de Woonbond diverse Webinars betreffende huurderzaken georganiseerd. 

• In december zijn twee leden van het bestuur afgetreden, waardoor er vacatures zijn 
ontstaan. In samenwerking met de corporatie werken we aan een plan van aanpak 
om de HBVvA te versterken. 

Overleg met van Alckmaer. 

• 21 januari; huurverhoging, toelichting financieel overzicht. 
• 04 juni; bespreken van het bod t.b.v. de prestatieafspraken. 
• 24 september; visie op wonen en zorg, de huurontwikkeling. 
• 24 november; huurachterstanden door corona, inrichting van HBVvA kantoor, 

lopende projecten, Bloemwijk en hoefplan. 



Prestatie afspraken 

In samenwerking met de gemeente de woningcorporaties en de huurdersbelangen-
verenigingen worden afspraken gemaakt over volkshuisvestelijke opgaven. 
 

• 18 juni; startbijeenkomst afspraken 2021-2024. 
• 07 september; werksessie Beschikbaarheid, betaalbaarheid. 
• 22 september; werksessie Wonen en Zorg. 
• 28 september; werksessie Duurzaamheid. 
• 20 november; bestuurlijk overleg en ondertekening prestatieafspraken. 

 

Raad van Commissarissen  

16 juli; overleg met de Raad van commissarissen, we worden geïnformeerd over de   
aanstaande wijziging inde samenstelling van de Raad. 

 
Huuderskoepel Regio Alkmaar 
 
De huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland, Huurdersraad Wooningstichting 
Langedijk, de Vereniging Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen en 
Huurdersbelangenvereniging Van Alckmaer hebben het initiatief genomen om te gaan 
samenwerken. Het doel van de samenwerking is het delen van kennis en het verstevigen van 
de positie van de huurdersbelangen in relatie tot de corporaties en de gemeente. 
In december hebben we dit vast gelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Alkmaar, Juni 2021 
De voorzitter 
A. Elst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


