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HUURDERSBELANG HAASTRECHT, STOLWIJK, VLIST                                  HB HSV 

 
 
Aan  : de directeur van Groen Wonen Vlist dhr. J. Reniers 
Datum  : 18 februari 2019   
Onderwerp : Wijziging bestuurssamenstelling Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 
Ons Kenmerk : IvV/18022019/075 
CC : Raad van Commissarissen Groen Wonen Vlist en andere belanghebbenden die de    

afgelopen maanden hierover vragen hebben gesteld en/of mails hebben gestuurd of 
ontvangen over deze zaak  

 
Beste heer Reniers, 
 
Woensdagavond  30 januari  2019 heeft de ledenvergadering van Huurdersbelang Haastrecht, 
Stolwijk, Vlist, conform onze statuten, de heer L. Molenaar, huurder van Groen Wonen Vlist, tot ons 
grote genoegen benoemd als bestuurslid van onze vereniging.              
In een daarop volgende bestuursvergadering heeft het bestuur de heer L. Molenaar tot voorzitter 
van onze vereniging benoemd. Eén en ander is u reeds mondeling meegedeeld in ons bestuurlijk 
overleg van donderdag 14 februari 2019. 
 
Het bestuur bestaat vanaf dit moment geheel uit huurders van Groen Wonen Vlist, conform hetgeen 
volgens uw opvatting en uitleg in overeenstemming is met de Wet op het overleg huurders 
verhuurder(Overlegwet). Huurdersvereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist voldoet op 
deze wijze volledig en zonder voorbehoud aan hetgeen in de Overlegwet is bepaald en is daardoor 
een, ook volgens deze wet erkende organisatie. Mede daardoor komt onze huurdersvereniging  in 
aanmerking voor alle faciliteiten die deze wet en andere wetten huurdersorganisaties toekent. De 
bestuurder van Groen Wonen Vlist is daarom ook verplicht  de huurdersvereniging volledig te 
erkennen en als zodanig te faciliteren.  
 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is op alle gebieden en voor alle (juridische) procedures  
wettelijk en ook statutair een volledig juridisch bevoegde en ontvankelijke huurdersvereniging. 
 
Gelet op de ontstane situatie (waar het vertrouwen in u als bestuurder onherstelbare schade heeft 
opgelopen) zal ons bestuur, naar het zich nu laat aanzien, heel veel meer dan in het verleden, waar 
het dit noodzakelijk acht, door deskundigen en externe adviseurs, professioneel laten ondersteunen. 
Dit betreft  alle voorkomende situaties, dus ook  bijvoorbeeld bij bestuurlijke overleggen, 
projectbegeleiding, adviseringszaken,  et cetera, et cetera. Dit is zoals u bekend geheel in lijn met de 
door de wet- en regelgeving toegekende mogelijkheden aan huurdersorganisaties. 
 
Daar waar dit extra, thans niet bekende, financiële gevolgen heeft die de huidige door u 
geaccordeerde begroting van 2019 te boven gaat, zal dit vroegtijdig met u worden gecommuniceerd. 
De begroting dient alsdan in de hoogte te worden bijgesteld.    
Deze brief is tevens een reactie op uw mail van 22 januari  2019 betreffende dit onderwerp. 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur,  
w.g. 
 
Mw. I. van Vliet, secretaris      dhr. L. Molenaar, voorzitter  


