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Opening eerste ALV Accio

Voorzitter oprichtingsbestuur
Accio, Riek Janssen
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Het oprichtingsbestuur stelt zich voor

V.l.n.r. van beneden naar 
boven: voorzitter Riek Janssen 
en Cor van der Wielen, Pim 
van Ginneken, Mark van de 
Logt en Juriaan van Waalwijk. 



Programma ALV Accio 
Nijmegen, zaterdag 26 november 2016

14.00 uur Opening

14.05 uur Programma en spelregels

14.15 uur Presentatie Huurdersvereniging Accio en verslag 2016

15.00 uur Naar een nieuw bestuur van HV Accio

15.30 uur Aanzet werkplan Accio 2017

15.45 uur Meedoen in Accio

15.55 uur Vervolg

16.00 uur Sluiting, met gelegenheid tot napraten met drankje



Spelregels ALV Accio 

 vanmiddag: uw begrip voor eventuele onwennigheid in eerste ALV

 statuten en huishoudelijk reglement als basis

 leden en niet-leden: allebei welkom, maar verschillende positie

 verenigings- en niet-verenigingszaken: collectief - individueel

 aanwezigheid Talis

 in gesprek met elkaar vandaag

 …



 bestuursleden Accio over ontstaan, ontwikkeling, aan het werk

 verslag van werkzaamheden en financiën 2016

 relatie Accio - Talis

… stelt zich voor …



… stelt zich voor …

“Het ontstaan en de 
geest  van Accio: 
ik roep op!”

“De Woningwet en Accio: 
naar een formele 
huurdersorganisatie!”

“Accio in bedrijf: veel te 
doen; samen hard en fijn 
aan het werk”



Woningwet, huurders en Accio

Sterkere positie huurders(organisaties)

• instemmingsrecht bij fusies
• het recht om minimaal een derde van de Raad van Commissarissen voor te dragen
• partner bij het maken van lokale prestatieafspraken met gemeenten en corporaties
• woningcorporatie moet ontwikkeling huurdersparticipatie en –organisatie ondersteunen
• overige zaken: huurdersraadpleging, wooncoöperatie oprichten

Conclusie: 
Meer wettelijke borging van invloed en inspraak op beleid maar dan moet 
die huurdersorganisatie de huurders ook goed vertegenwoordigen. Vandaar 
Accio nu ook de formele huurdersvertegenwoordiging!



 jaarverslag (en jaarrekening) 2016, door voorzitter Riek Janssen

 akkoord ALV?

Verslag van werkzaamheden (en 
financiën) 2016: gaat u akkoord?



en 

Walter Hamers
bestuurder Talis
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Vragen?



 bestuur in ontwikkeling: een proces van leren en professionaliseren

 aftreden oprichtingsbestuur (decharge ALV)

 afscheid van twee bestuursleden

 voorstellen kandidaten nieuw bestuur

 akkoord nieuw bestuur ALV

Naar een nieuw bestuur



 tijdens de bouw moet de winkel openblijven: participatie!

 op- en inrichten vereniging én bestuur

 nu: van oprichtingsbestuur naar nieuw bestuur

 vervolgens: bestuursmodel ontwikkelen en bemensen

 professionaliseren: leren besturen, vertegenwoordigen, etc..

Bestuur in ontwikkeling: een proces



Aftreden oprichtingsbestuur 
met decharge ALV



Afscheid bestuursleden



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Riek Janssen 

Ik ben 62 jaar, gehuwd, heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Sinds 1973 woon 
ik in Wijchen, waarvan de laatste 25 jaar in Wijchen-Noord. Ik ben jaren actief 
geweest in de bewonerscommissie van deze groene wijk. Sinds de oprichting 
van Accio ben ik betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Accio. 

Sinds 23 juni 2016 vormen we een huurdersvereniging en ben ik voorzitter 
van het oprichtingsbestuur geworden. 

Inhoudelijk hou ik me actief bezig met de prestatieafspraken met de 
gemeente Wijchen en Talis. Ook ga ik naar veel bijeenkomsten in de regio om 
op de hoogte te blijven van wat er speelt rondom allerlei thema’s in de 
volkshuisvesting, zoals onder andere ‘het nieuwe wonen op je oude dag’, 
‘passend toewijzen van woningen’ en ‘laten we normaal doen over asbest’. 



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Pim van Ginneken 

Ik ben 45 jaar oud en woon in de wijk Hazenkamp in Nijmegen. 

Binnen Accio ben ik nu vooral betrokken bij de gesprekken over de 
prestatieafspraken die Talis en de gemeente Nijmegen samen met 
ons maken. De politieke kant hierin interesseert me. Dit wil ik ook de 
komende jaren blijven doen. Vandaar dat ik me verkiesbaar stel voor 
het nieuwe bestuur en hier een actieve rol wil blijven innemen. Ook 
omdat ik een maatschappelijk betrokken huurder ben. 

Ik wil graag zaken die de huurders van Talis bezig houden, 
bespreekbaar maken binnen het gemeentehuis. 



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Mark van de Logt 

Sinds mei 2015 ben ik betrokken bij Accio. Eerst bij het 
huurdersplatform Accio, waar ik me bezig gehouden 
heb met de werkgroep Wonen en Zorg. Later bij het 
oprichtingsbestuur van de huurdersvereniging Accio. 

Overdag geef ik individuele cursussen Frans, Engels en 
Nederlands. In de avond werk ik voor GLS, een 
pakketdienst te Wijchen. 



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Arno Broere 

Ik ben geboren in het jaar 1942 te Zundert. Vanaf 1944 woonachtig in 
Nijmegen op diverse locaties, en werkzaam geweest in de 
installatiewereld. Momenteel woon ik in een huurappartement van 
Talis in de Fenikshof. 

Mijn persoonlijke interesses en activiteiten zijn onder andere 
muziekspelen met een harmonica, het spelen van bridge en ik ben 
actief in diverse maatschappelijke organisaties. 

Als kandidaat-bestuurslid wil ik actief meedenken aan vernieuwingen 
en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en huurbeleid om 
de beleving van het wonen en de woonomgeving te verbeteren. 



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Hans Heinink

Ik ben 53 jaar, getrouwd en sinds 3 jaar huurder van Talis. Ik woon in de Wellenkamp in 
Nijmegen. Ik ben werkzaam als consultant en actief in diverse besturen en RvT’s, 
waaronder het ProCollege. Ik ben mede-initiatiefnemer en voorzitter van Stichting 
Zwembad Dukenburg. 

Voor Accio wil ik me actief inzetten, omdat ik het belangrijk vind om gestructureerd en 
georganiseerd een huurdersvereniging te starten en mede aan te sturen. Deze vereniging 
dient een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn van Talis en overheden en hier de belangen 
en gevoelens van de huurders te behartigen. Dit gaat niet snel maar met het stellen van de 
juiste doelen en met inzet van bestuur en werkgroepen moet hier binnen enkele jaren een 
volwaardig huis staan. 

Ik wil me graag inzetten om dit fundament uit te bouwen naar dat huis en mijn kennis van 
bestuur en overheid hiervoor in te zetten. Ik geloof dat wonen in woningen van Talis voor 
alle bewoners “een feestje moet zijn”. Hiervoor moeten we zorgen dat de huurders zich 
gehoord en vertegenwoordigd voelen. Ook al zullen er altijd individuele opinies zijn. 



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Hatice Ozgul

Ik ben in 1997 als studente Culturele en Maatschappelijke Vorming in 
Nijmegen komen wonen. Inmiddels ben ik 4 jaar werkzaam bij 
Vluchtelingen Werk Nijmegen, waar ik het erg naar mijn zin heb. 

Als kandidaat-bestuurslid van Accio heb ik de mogelijkheid om niet alleen 
de oren te zijn, maar ook de stem van alle huurders. Onze belangen 
dienen zo goed mogelijk behartigd te worden en met dit bestuur wil ik die 
uitdaging aangaan. 



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Nazima Shaikh

Geboren in Amsterdam en woonachtig in Nijmegen vanaf mijn 5de jaar. Ik 
ben 42 jaar, moeder van 2 dochters en een maatschappelijk actief betrokken 
burger van Nijmegen. Mijn interesse voor huisvestingszaken is ontstaan, 
toen ik als stagiaire Sociale Arbeid en later als ambtenaar in 1994 aan de slag 
ben gegaan als Spreekuurfunctionaris Urgentie voor Woningzoekenden bij 
afdeling Huisvesting van de gemeente Nijmegen. Het afgelopen jaar was ik 
vrijwilliger bij het AZC Noodopvang Heumensoord. Daar heb ik bewoners 
onder andere ondersteund bij huisvestingszaken en dergelijke. 

Sinds augustus 2016 ben ik huurder geworden van Talis. Ik woon in de wijk 
Bottendaal. 

Ik wil mij graag als kandidaat-bestuurslid van Accio inzetten voor de 
belangen van huurders. Met een frisse en nieuwe blik wil ik meedenken en 
invloed uitoefenen op huisvestingszaken. Ik heb er heel veel zin! 



Nieuw Bestuur Accio: akkoord ALV?



Aanzet werkplan 2017

werkzaamheden bestuur komende maanden: 
vereniging verder inrichten, bestuurlijk model 
en bemensing, werkplan en begroting, ALV, 
‘huurdersbijeenkomsten’

zekere onderwerpen participatie Accio in 
2017: huurbeleid, prestatieafspraken, 
duurzaamheid (andere onderwerpen in 
beeld: woonoverlast/sociale veiligheid; 
woningtoewijzing; communicatie en 
dienstverlening)

akkoord ALV op aanzet werkplan 2017



Meedoen in Accio
 Lid worden …. huurders kunnen zich online via de website van Accio (hv-accio.nl/) 

aanmelden of via een lidmaatschapskaartje 

 Deelnemen aan ALV

 Zitting nemen in werkgroepen … intekenlijst!

 Deelnemen aan huurders- en themabijeenkomsten

 Andere vormen…… ladekastje

 Contact opnemen via e-mail info@hv-accio.nl of website hv-accio.nl/contact

 Telefonisch contact – inspreken voicemail: 06 26 25 89 69, dan wordt u teruggebeld. 

http://hv-accio.nl/
mailto:info@hv-accio.nl
http://www.hv-accio.nl/contact
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Vragen?



Vervolg en sluiting ALV

Dank voor uw komst en deelname


