
 

STAP VOOR STAP   

   

  

   

 

 

Bewonersraad Rochdale | jaarverslag 2020 

  



                                                                                                                       

 

Bewonersraad Rochdale – jaarverslag 2020  

 
 2 

Inhoud:           

Voorwoord            3 

Inleiding             4 

Corona              4 

ALV 2020            5 

Samenstelling bestuur 2020          5 

Raad van Commissarissen           6 
Adviezen            6  
Participatie (Notitie)    6  
Terugblik     6  
   
Partners & Ondersteuners Rochdale                      7 
FAH             7 
Gemeente Amsterdam           7 
De Woonbond            7 
Nibud              7 
   
De BWR             8 
Website BWR            8 
Statuten             8  

Verwelkomen nieuwe BC lid          8 

Bestuur ondersteuner           9 

Oproep Nieuwe bestuursleden           9 

Werkgroepen 2020           9 

Leden van de bewonersraad 2020                 10/11 

Financiële afrekening Bewonersraad Rochdale 2020               12/13 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 

Bewonersraad Rochdale – jaarverslag 2020  

 
 3 

 

Voorwoord     

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Bewonersraad Rochdale 2020, een jaar waarin veel is gebeurd en veranderd. !!! Stap voor 

Stap!!! is het motto. Het jaarverslag is anders dan wat u gewend bent van de Bewonersraad. In tegenstelling tot 2016 zijn wij 

meteen in de TGV gestapt in de vorm van een rollercoaster. Een nieuw bestuur een frisse wind en tijd voor veranderingen. 2020 

is een druk jaar geweest met name voor een klein bestuur welke opnieuw moest beginnen. We benoemen het later nog kort. De 

Corona welke het land lam legde waardoor activiteiten, samenscholing, bijeenkomsten etc. geen doorgang konden vinden. Het 

bestuur van de Bewonersraad Rochdale (BWR) heeft op alle fronten net als een ieder te lijden gehad onder de maatregelen 

welke door de overheid zijn opgelegd. 

 

In maart 2020 trad, op Frank Vreugd na, het gehele bestuur af. Dankzij Frank is er een interim-bestuur opgezet en werd het 

huidige bestuur gevormd. Sinds september 2020 is het huidige bestuur operationeel en bezig met het opbouwen van een 

nieuwe raad. Dit is niet makkelijk geweest. Wij zijn er vol overgave in gedoken, in eerste instantie om orde te scheppen in de 

chaos en duidelijk te krijgen wat onze taken allemaal zijn. Dit met behulp vanuit Rochdale, !Woon, de Woonbond en van 3 oud-

bestuursleden: Lida Koning, Onno Elema en Frank Vreugd. Met hun hulp konden wij groeien en leren, daarvoor zijn wij hen 

dankbaar.  

 

Vooruitlopend naar 2021 beginnen wij steeds meer te leren en steeds zekerder te worden. Hoewel wij elkaar uitsluitend online 

zien, worden wij een sterker team en beginnen wij er steeds meer plezier in te krijgen. Deze BWR wil gaan opbouwen, samen 

met alle leden en hopelijk met nog meer nieuwe bestuursleden. Er heeft zich al een aspirant lid gemeld, in de vorm van 

Monique Hoepel. Hopelijk volgen nog meer nieuwe bewoners van Rochdale die samen met ons in deze roller coaster willen 

stappen. Wij willen nog veel meer leren en groeien, een frisse wind laten waaien. Dit kost tijd en hopelijk kunt u als leden dit 

begrijpen. Wij laten 2020 achter als een veelbewogen jaar en gaan 2021 vol vertrouwen in.  

 

Ik wens u allen veel leesplezier wij hopen u gauw in groten getale weer fysiek te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

   

P. Reijnhout, 

voorzitter 

Namens het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad Rochdale, 
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Inleiding 

 

Na de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 11 maart 2020 is de BWR onder leiding van het enig overgebleven bestuurslid de 

heer Frank Vreugd aan een missie begonnen de BWR weer op de kaart te zetten. Ondersteund door een aantal gedreven 

huurders ging de bezem letterlijk en figuurlijk door de vereniging. De heer Vreugd heeft een interim-bestuur samengesteld, 

samen met dit interim-bestuur werd gestart met orde op zaken te stellen. Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen en bleef 

deze rollen. Waar begin je? Bij het begin hoor ik u zeggen, dat is logisch. Dat dachten wij ook, ergens hebben wij de draad 

opgepakt en zijn wij in het spreekwoordelijk diepe gesprongen. Het belang van u, onze leden, stond voorop, met deze gedachten 

maakten wij ons op om u te vertegenwoordigen. Hiervoor zijn wij diepgegaan om het moment van nu te bereiken.   

Gelet op de omstandigheden (COVID) had de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020 vertraging opgelopen. De zoektocht 

naar een goede locatie om de ALV te presenteren zette zich voort. Uiteindelijk werd deze gevonden en gehouden in het Novotel 

welke het ALL safe Label heeft ontvangen om in grote getallen te mogen vergaderen opdat de deelnemers deze bijeenkomst 

konden bijwonen, 17 september was een feit. 

 

Op 17 september 2020 heeft u, en dank daarvoor, een nieuw bestuur gekozen. Met dien verstande dat het nieuwe bestuur met 

ondersteuning van het voormalig bestuurslid (Frank Vreugd) de BWR weer op de kaart ging zetten. Op 1 maart 2021 is het 

aftreden van het voormalig bestuurslid de heer Frank Vreugd een feit geworden en gaat de BWR zelfstandig verder met een 

geheel nieuw bestuur.  

Het door u gekozen bestuur is, mede door COVID19, nog niet in de gelegenheid geweest om fysiek samen te komen. Dankzij de 

techniek vandaag de dag werd het mogelijk om elkaar heel vaak digitaal te zien en te spreken. Helaas zijn wij vandaag de dag 

nog steeds afhankelijk van de digitale wereld. 

De zaken welke het bestuur aangepakt en besproken heeft in 2020 zijn; de begroting, opstellen jaarplan, de vele werkgroepen, 

de ALV, de lijst met de bewonerscommissie herstellen, statuten bespreken, nieuwe leden werven en het vertrouwen met 

Rochdale herstellen et cetera.  

Vanuit Rochdale heeft de Woonbond de opdracht gekregen om aan een nieuwe strategie voor een andere vorm van 

samenwerking met haar/zijn huurders en de BWR te onderzoeken. De bedoeling is om alle huurders en bewoners van Rochdale 

inspraak te geven in hun/haar wensen. De werkgroep van de BWR heeft haar advies in deze uitgebracht aan Rochdale. 

Participatie is naast COVID het nieuwe Nu! Het nieuwe bestuur stelt uw belangen voorop en hoopt dit met u en de partners in 

goede banen te geleiden en een goede fundering achter te laten voor haar opvolgers. 

Uiteraard gaan wij dit stap voor stap doen. De eerste stap is gezet, Rochdale erkent het nieuwe bestuur weer als zijn/ haar 

gesprekspartner.  

 

Corona 

In 2020 werd het land opgeschrikt door een zeldzaam virus, genaamd COVID19. (“In Wuhan vond in 2019 een uitbraak plaats 

van een nieuw coronavirus, dat later de naam SARS-CoV-2 kreeg”.) COVID19 heeft voor eenieder de ogen geopend en ons met 

de neus op de feiten gedrukt, hygiëne, saamhorigheid en elkaar ondersteunen werd het onderwerp. Wij zullen hier niet verder 

over uitweiden echter is het onvermijdelijk dit niet te benoemen. Het bestuur hoopt dat iedereen die aan dit vreselijke virus een 

dierbaar familielid, vriend/in, geliefde etc. heeft verloren, kracht en steun bij hun overige dierbaren vindt om door te gaan. 
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Algemene Ledenvergadering 17 september 2020 

In de ALV van 17 september 2020 heeft u, onder andere, een nieuw bestuur gekozen. De technische voorzitter in deze was de 

heer Henry de Miranda. Onder begeleiding van de goede service van het NOVOTEL en een strak regiem werd de ALV agenda met 

de volgende onderwerpen afgehandeld:   

- Presentatie nieuwe Website BWR. 

- Voorstellen/stemming, nieuwe leden. 

- Aanvragen vooraankondiging ALV herzien statuten. 

- Begroting 2019 

- Jaarverslag 2019 

 

Samenstelling van het BWR-bestuur vanaf 2020   

Leden van het bestuur in 2020 

Schrader Leo   Voorzitter januari - 11 maart 2020 

Lieshout van Vera   Waarnemend voorzitter januari - 11 maart 2020 

Koning Lida   Lid van het Algemeen bestuur januari - 11 maart 2020, Interim-bestuur vanaf 11  

maart, ondersteuner vanaf 17 september -31 december 2020, Penningmeester vanaf  

5 mei 2020 - 31 dec 2020.                           

Vreugd Frank    lid 1 januari - 11 maart 2020, Interim- voorzitter vanaf 11 maart,  

                Ondersteuner vanaf 17 september - 31 december 2020.  

Elema Onno   lid van het Algemeen bestuur jan - 11 maart 2020, Interim-bestuur vanaf 11 maart,  

Ondersteuner vanaf 17 september - 31 december 2020. 

Kreuger Joan   lid van het Algemeen Bestuur januari - 11 maart 2020 

Veen van Jos   Lid van het Algemeen Bestuur januari - 11 maart 2020 

Kaste de Rudolf+    Lid van het Algemeen Bestuur januari - 11 maart 2020 Penningmeester tot 5 mei  

2020 

Şener-de Wilde Hatice  Lid van het Algemeen Bestuur januari - 11 maart 2020 

Fayki Faouzi   Lid van het Algemeen Bestuur januari - 11 maart 2020 

Heinen Ton   Lid van het Algemeen Bestuur januari - 11 maart 2020 

 

Reijnhout Patricia                  Lid vanaf 17 september, voorzitter 

Deekman Audrey    Interim-bestuur vanaf 11 maart, lid vanaf 17 september, secretaris 

Alberts John                  Interim-bestuur vanaf 11 maart, lid vanaf 17 september, penningmeester 

Wijk van Marijke   Bestuurslid vanaf 17 september 

Quaars Ruud   Bestuurslid vanaf 17 september 

Kersten Huub   Bestuurslid vanaf 17 september  

Rustenberg Marijke  Bestuurslid vanaf 17 september  

Blees D.J.   Aspirant lid vanaf september - dec 2020 

Hoepel Monique   Aspirant lid vanaf 9 dec 2020 

 

Personeel in 2020  

Overdevest Marianne  bestuursondersteuner januari tot juni 2020 

 

 

  

 



                                                                                                                       

 

Bewonersraad Rochdale – jaarverslag 2020  

 
 6 

  

Raad van Commissarissen 

Voor de Raad van Commissarissen (RvC) hebben zich de heer Marc Zonneveld en Gerard van Bortel in 2020 wederom kandidaat 

gesteld. Het nieuwe bestuur heeft op de aanstelling van de heren positief geadviseerd. Daaropvolgend is er een kennismaking 

gesprek geweest met het nieuwe bestuur van de Bewonersraad Rochdale. De Raad van Commissarissen wil graag veelvuldig en 

regelmatig contact met het bestuur en hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Het doel is om de belangen van de 

bewoners eerder in kaart te brengen en te horen wat er onder de bewoners speelt.  

 

Adviezen 

Het bestuur heeft in 2020 nog geen advies op beleidsniveau hoeven te geven, maar is wel in de voorbereiding naar het jaar 2021 

door Rochdale op de hoogte gesteld wat zij kunnen verwachten.  

 

Participatie (Notitie) 

In 2016 werd een begin gemaakt om de bewoners meer te betrekken bij hun Woningcorporatie. Het voormalig bestuur was met 

de werkgroepen “Participatie” en “Huurbeleid” en een groot aantal nieuwe werkgroepen van de Bewonersraad aan de slag 

geweest met diverse taken en onderwerpen.  

 
Terugblik: 

Rochdale geeft de voorkeur aan een nieuwe vorm en werkwijze naar haar huurders. Hiervoor heeft Rochdale de BWR benaderd 

om samen met de Woonbond hier vorm aan te geven. De participatie van de huurders zou beter kunnen daarom heeft Rochdale 

via een Webinar, begeleid door de Woonbond en ondersteund door de BWR, de huurders naar hun ideeën gevraagd. Om 

eenieder te bereiken werd er in september een Webinar georganiseerd. Uit deze Webinar is een groep van 25 personen zijnde 

huurders ontstaan welke ideeën voor een andere vorm van participatie aangedragen hebben. Tijdens een tweede sessie in 2020 

werden de ideeën voorgedragen, de Bewonersraad is ook gevraagd haar visie en bijdrage te leveren over de andere vorm van 

participeren. Medio december 2020 is een vervolg van de ontwikkelingen over de participatie geweest. 

 
Het huidig bestuur deelt de wens van Rochdale om laagdrempelig met de huurders te communiceren. De Woonbond had de eer 

dit onderzoek in opdracht van Rochdale uit te voeren. Rochdale heeft in 2020 alle huurders benaderd en via een Webinar uitleg 

over de Participatie gegeven. De huurders werd gevraagd zich aan te melden en hun mening te geven, een 60-tal huurders/ 

bewoners hebben hier gehoor aan gegeven. De Woonbond heeft de ideeën en wensen van de bewoners in een document 

opgenomen en samengevat. In een tweede sessie Webinar werden de geïnventariseerde ideeën besproken en voor aanpassing 

toegevoegd. Het bestuur heeft in deze ook haar visie en advies gedeeld. Het bestuur kwam tot de conclusie niet geheel achter 

de inhoud en visie van het document te staan. De Woonbond werd geadviseerd het stuk op eigen titel aan Rochdale te 

presenteren. Rochdale deelt deels de mening van het bestuur en heeft de Woonbond gevraagd het stuk te herzien.  
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Partners en ondersteuners Rochdale    

Ons gesprek partner is de Woningstichting Rochdale, Rochdale heeft als directe aanspreekpunt mevrouw Gerda van der Straaten 

aan de BWR gekoppeld. Mevrouw Van der Straaten is een geweldige steun en begeleidster geweest in de zoektocht naar het 

voortzetten en ontwikkelen van de BWR. In goede harmonie werden de gesprekken gevoerd en aanwijzingen gegeven hoe wij 

de achterban beter kunnen blijven vertegenwoordigen. Rochdale heeft de BWR te allen tijde de voor- en nadelen aangegeven, 

waar zij voor staan en waar wij met zijn allen tegen aan lopen. Het is mede, dankzij de goede samenwerking met Rochdale en 

inzet van het bestuur, dat wij uw belangen kunnen blijven vertegenwoordigen.  

 

FAH 

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). “De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de 

aangesloten huurderskoepels en de vertegenwoordiging van deze huurderskoepels op stedelijk, regionaal en landelijk niveau op 

alle mogelijke manieren en het zijn van een onderhandelingspartner voor overheden en derden ter bevordering  van de 

huurdersbelangen, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen 

in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”  Een mond vol. Maar 

zoals wij eerder al aangaven, stap voor stap. Het bestuur heeft de eerste stap gezet en voor Amsterdam de secretaris aangemeld 

u te vertegenwoordigen in de FAH. Door omstandigheden in de FAH is de aanstelling voor de bestuursleden tot nader order 

uitgesteld.  

 

Gemeente Amsterdam 

De volgende gesprekpartner is de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de wethouder L. Ivens. De BWR trekt 

normaliter op met de FAH om op beleidsniveau met de gemeente over de prestatieafspraken te praten. In 2020 sloot de BWR 

vanuit de FAH aan bij het Bestuurlijk Overleg over de nieuwe Samenwerkingsafspraken.  

 

De Woonbond  

“De Woonbond is een vereniging. Voor deze rechtsvorm is bewust gekozen. De Woonbond vindt het belangrijk dat leden 

zeggenschap hebben over de manier waarop de Woonbond opkomt voor het “huurdersbelang”. De BWR is lid van de woonbond 

en kan zich voor ondersteuning en adviezen wenden tot de adviseurs van de woonbond. De bewonerscommissies genieten een 

voordeel bij de woonbond door hun aansluiting bij de BWR. U als bewonerscommissielid van de BWR kan zich bij de BWR 

aanmelden voor aanmelding bij de Woonbond. U kunt met uw eigen account op eigen kosten kortingen genieten van de 

aangeboden activiteiten van de Woonbond. Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat.  

Verder heeft de BWR nog een drietal regio’s onder haar hoede in de vorm van Landsmeer, Purmerend en Zaandam. 

 

Nibud onderzoek Amsterdam/ Diemen 

In 2020 heeft het NIBUD in opdracht van de Amsterdamse gemeente, woningcorporaties en huurders de financiële positie van 

de huurders in kaart gebracht. 

“Voor woningcorporaties, gemeente en voor de huurderskoepel is het van groot belang dat huurders in staat zijn hun huur en 

andere vaste lasten te betalen. Maatschappelijke ontwikkelingen als achterblijvende koopkracht, flexibilisering van arbeid en 

stijgende woningprijzen leiden tot een grotere focus op betaalbaarheid van wonen. Hierbij spelen zowel huur, energie als ook 

zorgkosten een rol. Uit onderzoek van zowel het Nibud als van de overheid1 (PBL) blijkt dat vooral huurders in de laagste 

inkomensgroepen steeds grotere betalingsrisico’s lopen.  

Dit rapport geeft de financiële situatie van huurders in Amsterdam weer. Hiervoor baseren wij ons op objectieve informatie die 

beschikbaar is bij het CBS, de gemeente Amsterdam en de verhuurders en we koppelen dit aan beschikbare data over 

betaalbaarheid van het Nibud. De uitkomsten van het traject zullen worden benut voor het bestuurlijk gesprek over 

betaalbaarheid, in relatie tot de Samenwerkingsafspraken 2020-2023. Daarom wordt er ook gekeken naar toekomstige 

ontwikkelingen”. Zie Bron Nibud Amsterdam, Diemen. 
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De BWR-vergaderingen in 2020 

Het bestuur van de bewonersraad Rochdale vertegenwoordigt de huurders van Rochdale en hun bewonerscommissies op 

beleidsniveau bij de Raad van Bestuur. Het bestuur heeft na ontvangstneming van de bescheiden gedurende de resterende 

maanden van het kalenderjaar 2020 overleggen gehad met de Raad van Bestuur van Rochdale. Het bestuur heeft in deze 

periode gelet op de situatie geen adviezen kunnen uitbrengen. Hetgeen niet wil zeggen dat er niks gedaan werd. Om als geheel 

nieuwkomers aan de gang te gaan moest er veel ingelezen en vragen gesteld worden. Het bestuur heeft naast de steun van de 

voormalige bestuursleden, mevrouw Koning, de heer Vreugd en de heer Elema ook de hulp van de Woonbond ingeroepen. 

Mevrouw Gerda van der Straaten heeft gelet op de omstandigheden welke Corona veroorzaakte de hulp van een assistent 

ingevlogen. Mevrouw Marlies van Gelderen ondersteund mevrouw Van der Straaten in haar taken voor de BWR opdat mevrouw 

Van der Straaten haar aandacht intern op Rochdale kon richten zonder de BWR teleur te stellen. Het bestuur heeft in mevrouw 

Van Gelderen een waardige vervangster van mevrouw Van der Straaten getroffen. 

 

Onderwerpen welke regelmatig in de vergaderingen aan de orde kwamen: 

- De samenwerking met Rochdale moest hersteld worden. 

- De huurders/ leden moeten weer vertrouwen krijgen in de BWR en Rochdale.  

- Wat heeft het bestuur van de BWR nodig van Rochdale en de huurders/ leden. 

- Het herstel van de aanwezigheid van de BWR in de FAH om de achterban te vertegenwoordigen. 

- Welke beleidstukken kan de BWR nog verwachten om advies over uit te brengen.  

- Het werven van nieuwe bestuursleden. 

- Het opmaken van de begroting 2021. 

- Voorbereiden van de eventuele te wijzigen onderwerpen in de statuten. 

- Opleidingsplannen voor het nieuwe bestuur. 

- De vele werkgroepen. 

 

Website BWR 

De start van de website is medio 2018/19 begonnen. Anno 2021 heeft deze al een vorm gekregen. Het bestuur hoopt hiermee 

haar leden goed te kunnen informeren. Het team en brein achter deze mooie website is Ruud Quaars ondersteund door Onno 

Elema. De heer Ruud Quaars heeft tijdens de ALV van september 2020 uitleg gegeven over de invulling en gebruik van de 

website voor de leden, bewonerscommissies, niet leden en huurders van Rochdale.  

 

Statuten. 

Onze statuten zijn ons dierbaar, het zijn de richtlijnen om de vereniging te besturen en uw belangen goed te 

vertegenwoordigen. In de ALV van sept 2020 heeft u ons uw goedkeuring verleend om de statuten te bekijken en eventueel daar 

waar nodig voor herziening aan u voor te dragen. Het bestuur heeft uw goedkeuring serieus genomen en is met een 

voorbereiding begonnen. Hierbij moet gezegd worden dat het voormalig bestuur al met de voorbereiding begonnen was. Om 

het wiel niet opnieuw uit te willen vinden heeft het bestuur vanuit dit concept verder gewerkt. Indien gewenst zal het bestuur te 

zijner tijd een werkgroep starten.  

 

 

Verwelkomen nieuwe BC lid 

In aanloop tot de aanstelling door de ALV voor een nieuw bestuurslid, heeft het bestuur de komst van de heer Blees in 2020 

verwelkomt en hem deels laten meelopen in het bestuur. In december 2020 heeft de heer Blees aangekondigd zich niet meer 

kandidaat te zullen stellen. De heer Blees werd bedankt, zijn bijdrage in deze werd zeer gewaardeerd. 

In december 2020 kondigde zich een nieuw bestuurslid aan in de vorm van mevrouw Monique Hoepel. Mevrouw Hoepel is 

onder dezelfde voorwaarden als de heer Blees tot aanstelling van de aankomende ALV als aspirant toegevoegd aan het bestuur. 
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Bestuur ondersteuner 

Zoekend naar structuur binnen dit kleine nieuwe bestuur werd snel duidelijk dat er ondersteuning in de rol van een 

administratieve kracht nodig was. In de ALV van 17 september is door de heer Frank Vreugd aangegeven dat de secretaris 

voorlopig deze rol op zich neemt. Het bestuur is samen met de Woonbond bezig met het opstellen van de vacature voor een 

bureau ondersteuner. De werkzaamheden van de bureau ondersteuner zal de secretaris voortzetten tot het aanstellen van de 

bureau ondersteuner. 

  

Oproep Nieuwe bestuursleden 

Het bestuur doet wederom een oproep aan de huurders en bewoners van Rochdale zich aan te melden voor deelname in het 

bestuur. De BWR heeft u nodig, het is tijd om het bestuur uit te breiden. De BWR kan elk specialisme van nieuwe huurders 

gebruiken welke zich willen inzetten om de belangen van eenieder te vertegenwoordigen. 

- Heeft u tijd, zin, wilt u zich inzetten voor een ander en uw belang. 

- Heeft u kwaliteiten/ specialisaties welke u zou willen ontwikkelen. 

- Heeft u tijd, durf om uw stem op gepaste wijze met respect namens anderen te laten horen. 

- Bent u bereid op verschillende dagen en tijden van de dag te vergaderen? Kom dan eens kijken in de keuken van de 

bewonersraad. 

 

Werkgroepen 2020 

 
Tijdens het reorganiseren van de werkzaamheden liep het bestuur tegen een onderwerp welke om aandacht schreeuwde. De 

BWR was door vele werkgroepen vertegenwoordigd. De vraag welke gesteld werd was; is dit wenselijk? Is het runnen van zoveel 

werkgroepen haalbaar en is er een toegevoegde waarde voor zoveel werkgroepen? Een werkgroep houdt zich bezig met overleg 

en advies over de inhoud van het beleid van Rochdale 

- Een werkgroep wordt gevormd uit huurders, waaronder minimaal 1 lid van het Algemeen Bestuur, en 1 of meer 

medewerkers van Rochdale op het betreffende beleidsterrein. Terugkoppeling vindt plaats in de vergaderingen van het 

Algemeen Bestuur en jaarlijks aan de leden in het Jaarverslag van de BWR.  
- Een commissie houdt zich bezig met interne aangelegenheden van het bestuur en/of de vereniging en bestaat uit leden 

van het Algemeen Bestuur, afhankelijk van het onderwerp al of niet aangevuld met huurders. Terugkoppeling vindt 

plaats in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en jaarlijks aan de leden in het Jaarverslag van de BWR. Een 

vertegenwoordiging bestaat uit een of meer afgevaardigden van het Algemeen Bestuur met mandaat om te handelen 

namens de BWR. Terugkoppeling vindt plaats in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en jaarlijks aan de leden 

in het Jaarverslag van de BWR. 

 



                                                                                                                       

 

Bewonersraad Rochdale – jaarverslag 2020  

 
 10 

LEDENLIJST VERENIGING BEWONERSRAAD ROCHDALE  01-01-2020 

  Complexnr. Bewonerscommissies 

1 12302 BC Hilversumstraat 

2 12304 BC Markengouw 

3 12400 BC Dekschuitstraat 

4 12401 BC De Bezaan (oudbouw)       

5 12403 BC Lina Radkepad/Jim Thorpepad 

6 12406 BC Bannecentrum (nieuwbouw Bezaan) 

7 12501 BC Zeevaarthof/Westerlengte 

8 12502 BC Fokkemast 

9 12800 BC Landsmeer 

10 13302 BC Noordwachter 

11 13303 BC IJdoorn 

12 13404 BC De Kiel 

13 13504 BC Hondemanstraat/Boere Jonkerstraat 

14 13903 BC Justpier, Laagbouw 

15 13904 BC Justpier, Hoogbouw 

16 14204 BC Palbij 

17 14305 BC Zuidland 

18 21058 BC Nos Perla 

19 21066 BC Gooioord 

20 21186 BC Karspelhof / BV Kas Dushi 

21 21087 BC Blok AB 

22 21188 BC Kouwenoord 

23 21206 BC Meijehof/Mijndehof 

24 21242 BC Wisseloord 

25 22101 BC Achter de Kerken 

26 22119 BC Huurdersvereniging Diemen 

27 22122 BC Buitenlust 

28 22144 BC Venserkade 

29 22146 BC Fregat 

30 22159 BC Frankendael/Jeruzalem 

31 22170 BC Amsteldorp 

32 22191 BC Linnaeushof 

33 22505 BC Rohstein 

34 22509 BC Amstelvlietstraat 

35 22511 BC Welnastraat 

36 31004 BC Borgerstraat en omgeving 

37 31005 BC BellamyNoorlander 

38 31024  BC Van Karnebeekstraat/Dudok de Withof/Mulierhof 
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 `      vervolg LEDENLIJST VERENIGING BEWONERSRAAD ROCHDALE  01-01-2020 

39 31071 BC Carpe Diem 

40 31132 BC Lederambachtstraat 

41 31133 BC Laan van Vlaanderen en omgeving 

42 31135 BC Oostoever 

43 31137 BC De Ontdekking 

44 31140 BC Orteliusstraat 

45 31161 BC Vasco da Gama 

46 31164 BC Osdorperhof 

47 35001 BC Amstel 

48 35202 BC Prettig Wonen 

49 35246 BC Fannius Scholten E.O. 

50 35272 BC De Koperen Knoop 

51 35277 BC De Wittenkade 

52 35427 BC Moermond Duinbeek 

53 35429 BC A.J. Ernst Dikningestraat 

54 35474 BC Talmastraat 

55 35477 BC Vlietstraat 

56 35478 BC Schinkelhavenkade 

57 35479 BC Amstelveenseweg 

58 36008 BC Burgemeester Röellstraat 

59 36102 BC Burgemeester Fockstraat 

60 36203 BC Dobbebuurt 

61 36200 BC De Verfdoos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE LEDEN 
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Financiële afrekening Bewonersraad Rochdale 2020 

Financieel Verslag over de periode van 8 mei tot en met 31 december 2020 van de Bewonersraad Rochdale  

(De boekhouding over de periode van 01-01-2020 tot en met 07-05-2020 is gevoerd door een afgetreden bestuurslid, deze is 

niet overgedragen en valt daarom buiten de financiële verantwoording over de periode van 08-05-2020 tot en met 31-12-2020)  

 

Omschrijving       Resultaat  Begroting  Budget Rochdale  

Vaste vrijwilligersvergoeding bestuursleden   €    6.947,60 €                                  

Vaste ICT-vergoedingen     €    1.131,20  €                                  

Kosten reguliere vergaderingen    €    1.562,50  €  

Kosten externe en incidentele vergaderingen    €    1.748,85 €  

Kosten vergaderingen werkgroepen    €    2.575,82 €   €  

Algemene Ledenvergaderingen van de Vereniging  €    3.224,16 €   €  

Website BWR        €            0,00  €   €  

Kosten secretariaat en Jaarverslag BWR     €    3.299,06  €   €  

Bankkosten (ING-bank)      €       129,70  €   €  

Huurkosten       €            0,00  €   €  

Representatiekosten      €            0,00  €   €  

Kosten ondersteuning bewonerscommissies    €            0,00  €   €  

Kosten catering       €        131,09  €   €  

Kosten deskundigen en/of juridische uitgaven                         €   11.743,75 €   €  

Contributie aan huurderskoepels + Ned. Woonbond  €   23.090,02 €  €  

Studiekosten (cursussen, workshops, seminars)    €            0,00  €   €  

Diverse uitgaven      €        666,59  €   €  

Onvoorzien      €     1.490,45  €   €  

 

Projectkosten:  

Projectparticipatie vernieuwingsprojecten   €      4.620,81           p.m.   p.m.  

Bestuursondersteuning via payroll en inhuur     €    21.155,84  €   €                                 . 

 

Totaal van de uitgaven zonder de p.m.-posten   €    78.896,63 €   €  

Totaal van de uitgaven inclusief de p.m.-posten   €    83.517,44 

Ontvangen bijdrage van Woningstichting Rochdale   

▪ Budget BWR voor 2021    € 110.000,00  

▪ Budget projectparticipatie ‘Vlietstraat’                                   €      4.731,06  

Ontvangen rente van de Kwartaal Spaarrekening  €              0,00  

 

Totaal van de ontvangsten vanaf 08-05-2020    € 204.276,06  

 

Saldo van de Bewonersraad op 07-05-2020:    

   

▪ ING-bank Zakelijke Rekening    €      7.745,09  

▪ ING-bank Kwartaal Spaarrekening     €              0,00  

▪ Kas       €              0,07  

Totaal van de bezittingen op 07-05-2020   €      7.745,16  

 

Saldo van de Bewonersraad op 31-12-2020:  

▪ ING-bank Zakelijke Rekening    € 116.493,71  

▪ ING-bank Kwartaal Spaarrekening     €   12.010,00  

▪ Kas        €             0,07  

Totaal van de bezittingen op 31-12-2020   € 128.503,78 

Financiële samenvatting 
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€ 23.090,02 

€ 21.155,84 € 11.743,75 

€ 6.947,60 

€ 4.620,81 

€ 3.299,06 

€ 3.224,16 

€ 2.575,82 

€ 1.748,85 

€ 1.562,50 

€ 1.490,45 

€ 1.131,20 

€ 666,59 

€ 131,09 

€ 129,70 

Zakelijke kosten

Contributie aan huurderskoepels + Nl. Woonbond Bestuursondersteuning via payroll en inhuur

Kosten deskundigen en/of juridische uitgaven Vaste vrijwilligersvergoeding bestuursleden

Projectparticipatie vernieuwingsprojecten Kosten secretariaat en jaarverslag BWR 2016

Algemene ledenvergaderingen van de vereniging Kosten vergaderingen werkgroepen

Kosten externe en incidentele vergaderingen Kosten reguliere vergaderingen

Onvoorzien Vaste ICT-vergoedingen

Diverse uitgaven Kosten catering

Bankkosten (ING-bank)

Budget BWR 2021; 
€ 110.000,00 ; 96%

Budget project 
participatie Vlietstraat; 

€ 4.731,06 ; 4%

Inkomsten bijdrage Rochdale

Budget BWR 2021 Budget project participatie Vlietstraat
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Colofon   augustus 2021 1e druk 
Ontwerp   Laila El Alaoui  
Teksten    secretariaat/bestuur BWR 
 
Bewonersraad Rochdale  
Postbus 5669 
1040 AR Amsterdam 
Telefoon (020) 3621820 
E-mail contact@bewonersraad-rochdale.nl 
www.bewonersraadrochdale.nl 
 
 
 

mailto:contact@bewonersraad-rochdale.nl
http://www.bewonersraadrochdale.nl/

