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Lidmaatschap Huurdersvereniging Samen Wonen 
 
Wist u dat alle huishoudens, die een woning huren van 
QuaWonen in de kernen Schoonhoven, Bergambacht, 
Ammerstol en Berkenwoude automatisch lid zijn van 
huurdersvereniging Samen Wonen? 
 
In het verleden konden huurders, tegen betaling van een 
symbolisch bedrag aan contributie, lid worden. Deze 
contributie werd gelijk met de huur voor ons geïncasseerd door 
QuaWonen en vervolgens aan ons over gemaakt. 
 
Toen QuaWonen besloot daarmee te stoppen, stonden we voor 
een keus. Zelf gaan incasseren of verzoeken de contributie over 
te maken óf alle huishoudens in ons werkgebied lid maken 
zonder contributie te innen. We hebben uiteindelijk voor het 
laatste gekozen omdat maar zeer weinig huurders zich 
aanmeldden voor lidmaatschap nieuwe stijl.  
 
Feitelijk is dit ook eerlijker, omdat wij er als huurdersvereniging 
voor alle huurders in ons werkgebied zijn. Ook bij problemen 
waar wij iets in kunnen betekenen, kwamen we op voor niet-
leden. 
 
Omdat we geen huurders registreren maar de mailings naar het 
huis sturen, dus aan de bewoners van……, kunnen we onze 
huurders breed bereiken. Geen last van AVG, geen last van nee-
nee stickers, het betreft immers geen ongeadresseerd 
drukwerk. 
Wij vinden dit heel belangrijk omdat we er zijn voor u, 
huurders. 

Van de bestuurstafel 
 
2020 is voor iedereen een 
jaar, waarin niets gaat zoals 
we het gewend waren. Het 
is ook maar de vraag of dat 
“normale” leven nog terug 
komt. 
 
Door alle corona perikelen 
heeft uw 
huurdersvereniging geen 
algemene 
ledenvergadering kunnen 
houden, dit stond begin 
april gepland. 
 
De boekhouding is 
gecontroleerd door de 
kascontrolecommissie. 
Daarom is inmiddels 
besloten het concept 
jaarverslag toch op de 
website te plaatsen zodat u 
op de hoogte bent van het 
reilen en zeilen van onze 
huurdersvereniging. 
 
We hopen volgend jaar 
weer een ALV te kunnen 
organiseren, dan zullen we 
ook het jaarverslag over 
2019 nog behandelen. 

Nieuwsbrief 
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Interesse om ons te helpen bij huurdersondersteuning? 
 
Heeft u vragen over ons als huurdersvereniging of heeft u interesse om ons bij ons werk te 
helpen? Wij horen graag van u en kunnen heel goed versterking in ons bestuur gebruiken. 
 
De huurdersorganisaties hebben steeds meer zeggenschap als het gaat om huurverhoging en 
andere beleidswijzigingen bij QuaWonen maar ook bij meer lokale zaken kunnen wij een 
tussenstation zijn tussen huurder en verhuurder. 
 
Ook contactpersonen, dus oren en ogen in de wijk, zijn van harte welkom. Dit is voor ons een 
heel belangrijke schakel om te horen wat er speelt in de wijk. 

Wanneer kunnen wij iets voor u betekenen 
 
Als u een probleem of klacht heeft neergelegd bij 
QuaWonen en hierop wordt herhaaldelijk niet of 
onvoldoende gereageerd, dan kunnen wij voor u 
bemiddelen. 
 
Het is wel belangrijk dat u dan aan kunt tonen dat er 
contact is geweest met QuaWonen en wat hun reactie 
daarop is geweest. Leg dus zelf een dossier aan. 
 
Wij kunnen niet garanderen dat we bereiken wat u voor 
ogen heeft. Als wij menen dat u in uw recht staat, zullen 
we zeker ons best voor u doen. 

Meer informatie over ons vindt u op onze website: 
www.hvsamenwonen.nl 
 
Daar vindt u ook een contactformulier maar uiteraard 
kunt u ook rechtstreeks mailen naar: 
hvsamenwonen@hvsamenwonen.nl 
 

Urgentieverklaring 
 
Op onze website en op de 
website van QuaWonen staat 
een waarschuwing waar we hier 
ook graag melding van willen 
maken. Deze waarschuwing is in 
goede samenwerking tussen 
QuaWonen en 
Huurdersvereniging Samen 
Wonen tot stand gekomen. 
 
Er zijn bedrijven die claimen, 
tegen betaling van soms forse 
bedragen, een 
urgentieverklaring voor u te 
kunnen regelen terwijl er geen 
grond is voor urgentie. Ga niet 
met commerciële bedrijven in 
zee. Ze kunnen absoluut niet 
waarmaken wat ze beloven 
 
De gemeente bepaalt op welke 
grond een urgentieverklaring 
mag worden afgegeven waarna 
wonenindekrimpenerwaard.nl  
de uitvoerende instantie is.  
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