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KOEPEL VAN BEWONERSCOMMISSIES VOOR SSH HUURDERS

BRAND, dit gebeurt niet bij mij! Toch?

Brand of ongelukken in huis gebeuren altijd onverwachts, 
je rekent er niet op. Voorzichtigheid is het beste 
preventiemiddel, evenals het bewustzijn van de gevaren 
en risico’s in huis. Veel branden in huis ontstaan door het 
gedrag van mensen. Als het goed is voel je veilig in huis en 
ben je niet of nauwelijks met gevaren bezig. Daarom is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat aan alle 
randvoorwaarden voldaan is. Kan ik makkelijk het huis of 
mijn kamer verlaten bij nood? Kan ik een kleine brand snel 
bestrijden met een blusdekken of brandblusser? Dit zijn 
hele simpele dingen om bij stil te staan. Naast 
onvoorzichtig gedrag van mensen, zijn niet goed 
werkende elektrische apparaten of overbelaste 
verlengsnoeren veelvoorkomende oorzaken van 
huisbranden.
Vorig jaar is er een preventiecampagne opgericht van de 
Landelijk Studentenvakbond (LSVb), die studenten op een 
leuke wijze op dergelijke gevaren proberen te wijzen. 
Zie hiervoor www.heetinhuis.nl 
Het is goed om een keer met huisgenoten te praten over 
hoe om te gaan met een eventuele brand in jullie huis en 
om te checken of jouw huis brandveilig is.  

De LSVb hebben ook een app uitgebracht waarbij je moet 
proberen om studenten niet hun huis in de fik te laten 
steken. Deze vind je in jouw app of google playstore:

Voor je iPhone:  

         En voor Android: 

Onkostenvergoeding onderhoud IBB verdubbeld

Eind september 2015 is het groot onderhoudsproject bij 
de Ina Boudier-Bakkerlaan (IBB) gestart. De SSH heeft 
geconstateerd dat er bij de bijna 1300 woningen diverse 
bouwkundige en technische elementen de komende 
jaren aan vervanging toe zijn. Om bij de bewoners zo min 
mogelijk overlast te veroorzaken heeft de SSH besloten 
om deze werkzaamheden zo veel mogelijk te bundelen 
tot een groot onderhoudsproject. Tevens heeft de SSH 
een onkostenvergoeding uitgekeerd aan de bewoners. 
Helaas bleken de werkzaamheden toch tot veel overlast 
te leiden bij bewoners. Op initiatief van BoKS hebben de 
SSH, het Woonbestuur IBB en BoKS begin juli overleg 
gehad over het onderhoud en de overlast hiervan. Naar 
aanleiding van dit gesprek heeft de SSH besloten de 
onkostenvergoeding voor de bewoners te verdubbelen. 
De SSH is van mening dat daarmee meer recht gedaan 
wordt aan de ervaren overlast. Het Woonbestuur IBB is 
tevreden met deze uitkomst en wij uiteraard ook!

BoKS zoekt nieuwe mensen!

Kom jij ons versterken? 
Kijk onderaan deze nieuwsbrief voor een 

voorproefje van de vacatures. 
Voor de volledige versie kijk je 

op onze site >Vacatures<

Beste huurders,

Terwijl we nog genieten van de nazomerse dagen is het 
nieuwe academische weer begonnen en is ook BoKS druk in 
de weer. Afgelopen tijd zijn we veel in contact geweest met 
woonbesturen en is het proces van het opstellen van de pres-
tatieafspraken in volle gang. 
Daarnaast gaan we komende tijd op zoek naar een
nieuwe huurderscommissaris en zijn er verschillende 
vacatures vrij bij BoKS. Mocht je interesse hebben waar we 
verder mee bezig zijn, kijk ook eens op onze facebook of stuur 
een mailtje!

Namens het BoKS-bestuur,
Paul Meeuwissen – Voorzitter

http://heetinhuis.nl
https://itunes.apple.com/nl/app/heet-in-huis/id1037832048?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monkeybizniz.burningdownthehouse
http://www.boksxl.nl/wat-is-boks/vacatures/
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Leuk idee? De gemeente pakt de portemonnee!

Heb je vernieuwende ideeën voor activiteiten die de 
positie en de participatie van jou en je medehuurders 
versterkt? Of heb je ideeën om de communicatie 
tussen huurders onderling te verbeteren en de sociale 
samenhang te versterken? Kijk dan eens naar de nieuwe 
Subsidieregeling Huurdersparticipatie van de gemeente 
Utrecht. Deze regeling is onlangs tot stand gekomen en 
biedt huurders de mogelijkheid om subsidie aan te 
vragen voor activiteiten die huurdersparticipatie 
bevorderen. De subsidieregeling is overigens niet 
bedoeld voor activiteiten die onder de 
verantwoordelijkheid van de woningcorporatie vallen. 
Deze staan genoemd in de Overlegwet. Meer 
informatie over de regeling is te vinden op de website 
van de gemeente Utrecht. 

NB: indien je in de eerste helft van 2017 een activiteit 
wenst uit te voeren, dien je vóór 1 oktober 2016 een 
aanvraag in te dienen.

Meer info hier: 

Werving nieuwe huurderscommissaris

Minstens een derde van de leden van de raad van 
commissarissen (RvC) van de SSH wordt benoemd op 
bindende voordracht van de BoKS. Afgelopen juli heeft 
Martijn van de Linden, die op voordracht van BoKS lid 
was van de RvC, een mooie carrièrestap gemaakt, maar 
die helaas niet te combineren was met zijn functie als 
huurderscommissaris. Afgelopen jaren heeft Martijn zich 
in zijn functie volledig ingezet voor de belangen van de 
huurder waarbij hij vaak in contact trad met de huurders, 
wij danken hem dan ook voor zijn inzet afgelopen jaren! 

Het aftreden van Martijn betekent wel dat we komende 
tijd op zoek zullen gaan naar een nieuwe 
huurderscommissaris. 
We zullen binnenkort hiervoor een vacature verspreiden.

Proces prestatieafspraken in volle gang

Afgelopen tijd hebben we regelmatig om tafel gezeten met 
de SSH en verschillende gemeentes voor het maken van 
prestatieafspraken. Naast prestatieafspraken met de SSH 
en de gemeente Utrecht zijn we nu ook in gesprek met de 
gemeente Rotterdam om daar de stem van de huurders te 
laten horen. 
Uiterlijk 15 december zullen de prestatieafspraken gereed 
zijn en zullen dan ook op onze website zijn te vinden! 

WOONBESTUUR in de SPOTLIGHT

Als invulling van de rubriek 
“Woonbestuur in de 
Spotlight” een woordje van 
de mensen van de 
Martinusschool. 
Een klein monumentaal wooncomplex aan de Oude-
gracht met 31 bewoners met gering 
verloop. Een plek waar je voor onbepaalde tijd kan 
wonen.

Het woonbestuur -net haar 30-jarig jubileum achter de 
rug- houdt zich normaal met alledaagse dingen, binnen 
en rond het complex bezig. Alles in het teken van de 
bewoners waarbij het ‘overleg’ een van de kernwaarde 
van het bestuur is; hen tijdig informeren, hun mening 
vragen en samen tot een standpunt komen maken 
daar deel van uit. Zelfs als men bij een vergadering niet 
aanwezig is, dan is hun inbreng nog steeds welkom. Het 
gaat nu eenmaal om de zittende huurders en niet om 
de bestuurders. Wees niet bang, er worden echt wel 
knopen doorgehakt.

Een andere belangrijke taak is het zorgen voor 
continuïteit. Alleen mogelijk als de huurders voelen dat 
over-hen-met-hen wordt gepraat en dat het hebben van 
een bestuur er echt toe doet.

Bij wat gebruikelijk op een bestuur afkomt, besteedt 
dit bestuur ook tijd aan o.a. overleggen met verhuurder 
SSH, verzorgen van informatiebrief voor nieuwe 
bewoners en opstellen van jaarplanning. Ook het door-
nemen van afrekening servicekosten is niet verkeerd. 

Voor nieuwe bestuursleden worden bestuursmappen 
(wat moet ik weten, wat is de stand van zaken, wie zijn 
de contactpersonen) geactualiseerd. Zeker een 
niet-gedocumenteerde overdracht kan vele frustraties 
opleveren. Dit zullen vele andere besturen wel 
herkennen. Dit moet en kun je zo voorkomen.

https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=1222
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=1222


MEER INFO OF REAGEREN

Mail het bestuur van BoKS via 
bestuur@boksxl.nl

Stuur ook even je CV en motivatie mee

KOEPEL VAN BEWONERSCOMMISSIES VOOR SSH HUURDERS

BOKS VACATURES 
Kom jij ons versterken?

Wie zoeken we?

BoKS is op zoek naar een penningmeester en drie algemeen bestuursleden, met de aandachtsgebieden 
Belangenbehartiging, Educatie en PR. De volledige vacatures vind je >HIER<.

Belangrijke informatie

Sluitingstermijn: 23 september 2016 | Tijdsbesteding: 6 uur per week | Vergoeding: onkostenvergoeding
Scholing: mogelijkheid tot het volgen van relevante cursussen en trainingen

Vacature 1: penningmeester

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financi-
en van BoKS. Het 
opstellen van een begroting en het 
beheren van geldstromen zijn de 
belangrijkste taken.

Taken (o.a.)
• Zorgdragen voor een 

nauwkeurige en correcte boekhouding
• Verantwoordelijkheid dragen voor de begroting en 

jaarrekening van de vereniging
• Financieel advies geven aan woonbesturen be-

treffende hun eigen administratie en de jaarlijkse 
servicekostenafrekening

Jouw competenties
• Cijfermatig inzicht hebben
• Integer en zorgvuldig zijn
• Affiniteit hebben met 
       belangenbehartiging

Vacature 2: Belangenbehartiging

De Commissaris Belangenbehartiging is het gezicht van 
BoKS in de politiek en bij de gemeente. Netwerken en 
op de hoogte blijven van lopende zaken in de politiek 
zijn kerntaken. 

Taken (o.a.)
• Onderhouden van contact met verschillende  

belangengroepen, SSH, de gemeente en de 
verschillende gemeenteraadsfracties  

Jouw competenties
• Een netwerkkoning(in) zijn
• Een dossierspecialist kunnen worden

Vacature 3: Educatie

De Commissaris Educatie is 
verantwoordelijk voor de scholing van het bestuur, de 
bewonerscommissies en de huurders. Het organiseren 
van trainingen en informatiebijeenkomsten is hierbij een 
kerntaak.

Taken (o.a.)
• Trainingen en informatiebijeenkomsten organiseren 

voor bewonerscommissies, huurders en het BoKS 
bestuur. 

• Inspelen op ontwikkelingen in het 
vakgebied met scholing voor 
bestuursleden

Jouw competenties
• Affiniteit met huisvesting en educatie
• Organisatorisch sterk
• Communicatief vaardig

Vacature 4: PR

De Commissaris PR is verantwoordelijk voor de 
communicatie van BoKS naar de achterban en alle 
relaties. Het beheren van de communicatiekanalen en is 
hierbij een belangrijke taak.

Taken (o.a.)
• Beheren van de communicatiekanalen van BoKS 

(o.a. website, nieuwsbrief en Facebook)
• De huurders en bewonerscommissies informeren 

over de bezigheden van BoKS

Jouw competenties
• Sterk in taal en communicatie
• Team-player

mailto:bestuur%40boksxl.nl?subject=Vacature%20vraag/reactie
http://www.boksxl.nl/wat-is-boks/vacatures/

