
                     

Tweede algemene ledenvergadering Accio 

20 mei 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Jan Massinkhal in Nijmegen  

Op zaterdag 20 mei 2017 vond de tweede algemene ledenvergadering (ALV) van huurdersvereniging 

Accio plaats. Met een mooie opkomst van ruim 80 mensen is het bestuur van Accio tevreden. Tijdens 

de ALV is uitgelegd waar het bestuur en de werkgroepen mee bezig zijn geweest en wat zij het 

komende jaar willen doen. Hieronder vindt u een verslag van de onderwerpen die aan bod zijn 

gekomen tijdens de ALV.  

1. Start van de ALV 

Riek dankt de leden en huurders voor hun komst. Ze vertelt 

kort wie momenteel in het bestuur zitten: Nazima Shaikh 

(vicevoorzitter), Hatice Ozgul (duurzaamheid, communicatie), 

Pim van Ginneken (prestatieafspraken Nijmegen), Mark van 

de Logt (werkprocessen, communicatie), Arno Broere 

(penningmeester-budgethouder) en Hans Heinink 

(secretaris). Er zijn ook actieve werkgroepleden aanwezig.  

Riek geeft het woord aan Paul Doevendans de dagvoorzitter van deze ALV. Hij is benieuwd wie er in 

de zaal zitten. Bijna iedereen in de zaal is lid van Accio. De helft van de mensen was er vorige keer ook 

bij. Er zijn dus ook weer nieuwe mensen op de ALV afgekomen. Er zijn ongeveer evenveel mensen die 

uit Nijmegen als Wijchen komen. Iemand geeft aan dat Wijchen een van de gelukkigste stukjes van 

Nederland is. Dat wil niet zeggen dat mensen geen woonoverlast kunnen ervaren. Paul vraagt wat 

mensen zich herinneren van de vorige keer? Een reactie uit de zaal: “er was tijd voor vragen en uitleg 

over werkgroepen, er was een fijne sfeer”. Een andere deelnemer vertelt dat Accio hem laatst naar 

tevredenheid heeft geholpen met een woonsituatie rondom een bad die naar een douche is 

veranderd. De dagvoorzitter vraagt verder, met welke verwachtingen deelnemers naar deze 

bijeenkomst zijn gekomen? Reactie uit de zaal: “Ik ben met een open vizier hier heen gekomen. Het is 

voor mij voor de eerste keer. Fris bad, wellicht wordt het warmer”. Iemand anders benoemt: “ik ben 

benieuwd of er verrassende uitkomsten naar voren komen”.  



  

2. Programma  

De dagvoorzitter geeft uitleg over het programma. De 

bedoeling is dat u goed geïnformeerd wordt over wat Accio 

sinds de afgelopen ALV in november heeft gedaan en welke 

activiteiten er hebben plaatsgevonden. Er zijn ook formele 

onderdelen in het programma die horen bij een vereniging, 

zoals onder ander decharge verlenen aan het bestuur. Ook 

kijken we naar het werkplan. Hiermee bedoelen we het voorstel 

van het bestuur van Accio aan de leden waar ze zich de 

komende maanden mee bezig gaat houden. We staan verder 

stil bij hoe onafhankelijk Accio werkelijk is, hoe we omgaan met 

klachten en hoe u ook mee kunt doen met Accio. Dit keer willen 

we u graag de ruimte bieden om uitgebreid in gesprek te gaan 

met de bestuursleden van Accio. Vandaar dat we tafels hebben 

in gericht op onderwerpen. Na afloop van de vergadering is er 

tijd om na te tafelen met het bestuur.  

3. Accio in werking 

Ontwikkeling en activiteiten 

Het bestuur van Accio en de werkgroepen zijn heel actief 

geweest. Paul vraagt aan Riek of ze kan toelichten wat ze de 

afgelopen maanden hebben gedaan. Riek vertelt: “We hebben 

alles op een rijtje gezet als bestuur en gekeken wie wat kan en 

wil gaan doen binnen het bestuur. De eerste 2 maanden was het 

nog wat wennen aan elkaar als nieuw bestuur. Nu merken we 

dat we al meer op elkaar ingespeeld raken. We krijgen veel werk 

op ons af, daarom hebben we taken en rollen onderling 

verdeeld, zodat duidelijk is binnen het bestuur wie welke 

onderwerpen gaat trekken. Hier zullen we straks nog meer over 

vertellen. We kijken met elkaar wat we willen en kunnen 

bereiken als huurdersvereniging. Het is fijn dat we 

ondersteuning krijgen in onze ontwikkelingen van een 

adviesbureau. We doen veel aan scholing en overleg. Soms 

komen we wel 2 of 3x per week bij elkaar voor overleg. We zijn 

echt mooi op weg. We zijn met de gemeenten in 

onderhandeling. Ik sta alleen in Wijchen, dus 2 bestuursleden 

helpen mij bij de gesprekken met de gemeente in Wijchen 

(Nazima en Arno). Een actief werkgroeplid doet ook mee. Zo 

leren we van elkaar en gaan we allemaal aan de slag met 

verschillende taken”.  

 



 

 

Klachtenafhandeling 

“Er zijn ongeveer 20 klachten binnen gekomen van huurders richting Talis via de website of telefoon. 

Talis heeft ongeveer 14.000 verhuureenheden dus dan valt relatief gezien 20 klachten nog mee. Toch 

kan het heel erg vervelend zijn voor deze huurders met klachten. We nemen het dan ook zeker serieus. 

De klachten zijn van verschillende aard, soms over burenoverlast, dienstverlening van Talis, de huren 

of over technische mankementen aan de woning. Sommige klachten lopen al langer. Het bestuur zegt 

altijd dat persoonlijke klachten in eerste instantie moeten worden voorgelegd aan het team welkom 

van Talis. Blijven zaken dan liggen en worden ze niet opgelost dan kunnen wij proberen druk uit te 

oefenen op Talis, zodat er sneller gehandeld wordt. We houden de klachten bij, zodat we ook kunnen 

bekijken of bepaalde onderwerpen veel terugkomen of dat er meer aan de hand is dan een 

persoonlijke situatie, dus dat het wellicht voor meer huurders relevant is. We blijven de 20 klachten 

volgen en gaan met een groepje van het bestuur hier het gesprek over aan met Talis. Ons advies aan 

huurders is om eerst zelf te proberen dingen op te lossen. Talis is verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de woningen en diensten, dus zij moeten het oplossen. Als de situatie ernstig is en het blijft 

voortmodderen, laat het dan Accio weten. Misschien moeten er dan collectieve acties uit 

voortkomen”. Paul checkt met de deelnemers of dit een lijn is waarin ze zich kunnen vinden. Er wordt 

ja gemompeld.  

Onafhankelijkheid 

Riek geeft over de onafhankelijkheid van Accio ten opzichte van Talis: “Het bestuur vergadert bij Talis 

vanuit het oogpunt van kostenbewustheid. We willen geen bijdrage vragen aan u als huurders. We 

hebben een groeiperiode doorgemaakt. We kregen veel ondersteuning van Dorothée Jansen, 

projectleider van Talis. Nu komt er meer afstand tussen Talis en Accio. We merken dat Talis heel open 

is en ons waardeert. We krijgen externe ondersteuning die betaald wordt door Talis. We bewaren 

steeds meer de afstand, maar we werken ook samen. Je wilt immers zaken voor elkaar krijgen en dan 

moet je ook goed kunnen samenwerken. 

Een vraag uit de zaal: “Zijn er mensen uit het bestuur die uit de gemeente komen?”Reactie: “Het 

bestuur bestaat allemaal uit huurders van Talis.” 



Bij deze ALV is Talis bewust niet aanwezig. We hebben hiervoor gekozen om jullie alle ruimte te geven 

om in openheid met ons te spreken. Het kan zijn dat we in november wel Walter Hamers van Talis 

uitnodigen om over onderwerpen een toelichting te geven. De bedoeling is dat er 2x per jaar een ALV 

wordt gehouden. In mei is dit een formeel overleg met de leden van de vereniging. In november is het 

overleg om de resultaten en actuele onderwerpen te bespreken en ook om naar het komende jaar te 

kijken.  

Overige activiteiten 

Naast de vele overlegmomenten met Talis, werkgroepen, gemeenten, netwerkpartners, 

huurdersorganisaties en overige partijen heeft het bestuur van Accio ook overleg gehad met de 

bewonerscommissies van Talis om te horen wat er bij hen speelt en elkaar vice versa op de hoogte te 

houden. 

Stemmen over het jaarverslag en decharge bestuur 

Paul vraagt aan de zaal of mensen de tijd hebben gevonden het verslag te lezen?  

Er komt een vraag over het ontvangen van een papieren versie van het jaarverslag binnen. Niet aan 

alle leden verzenden we een papieren versie vanuit het oogpunt van duurzaamheid, bovendien weten 

we niet of mensen hier op zitten te wachten. Wel kunnen leden een papieren versie opvragen. Het 

jaarverslag staat op de website van Accio en is ook naar de e-mails verstuurd van leden.  

Dit is een officieel moment. Heeft het bestuur het goed gedaan? Wilt u decharge aan het bestuur 

verlenen? Er worden enkel groene kaarten opgestoken. Een mevrouw uit de zaal maakt de opmerking: 

“Net als de vorige keer, vergeet u dat we ook mensen de mogelijkheid moeten geven om zich te 

onthouden van een stemming. Dit wordt alsnog gevraagd aan de zaal.  

Bent u het eens met het jaarverslag? Groene kaarten.  

        



Voortgang werkgroepen 

Werkgroepen bestaan uit bestuursleden van Accio en 

actieve huurders die willen meedenken en doen. De 

volgende werkgroepen zijn aan de slag geweest de 

afgelopen maanden en zullen de voortgang toelichten.  

Werkgroep Huurbeleid 

Het bestuur van Accio en nog 1 werkgroeplid hebben 

zich gebogen over het huurbeleid. Voor het komende 

jaar hebben nog 2 personen zich aangemeld om mee 

te doen met de werkgroep.  

Hans Heinink vertelt: “Het was een sprong in het diepe. 

Voor maart moesten we advies indienen. We hebben 

goede gesprekken gevoerd met Talis. We hebben 

mogelijkheden en onmogelijkheden besproken met Talis. 

De taak van de werkgroep was het beoordelen van het 

voorstel van Talis en het formuleren van een advies aan 

Talis over de aanstaande en toekomstige 

huuraanpassingen. Voor de werkgroep was het volgende 

belangrijk:  

 Niet meer huurverhoging dan noodzakelijk om de 

kosten (zoals investeringen in nieuwbouw, 

verduurzaming, renovatie) te dekken. 

 Beperkte huurverhoging en voldoende woningen 

beschikbaar voor de kern doelgroep van 

woningcorporaties: huurders met een inkomen tot 

€ 40.349,-. Talis mocht 1,3% huurverhoging 

toepassen en ze hebben uiteindelijk 0,3% gedaan.  

 Prijs-kwaliteitverhouding enigszins in balans.  

 Voor de hogere inkomens is wel een hogere 

huurverhoging, dit willen we volgend jaar weer op de 

agenda zetten tijdens het overleg. 

Dit jaar is er sprake van een verandering van 

inkomensgroepen. Dit betekent in de praktijk een 

huurverhoging ten opzichte van het inkomen:  

 Tot een maximaal inkomen van € 40.349,- (inclusief 

gepensioneerden en huishoudens vanaf 4 personen 

met hoger inkomen). 

Bij zittende huurders: + 0,3% (inflatiecorrectie). 

 Vanaf € 40.349,-. 

Bij zittende huurders: 4% huurverhoging + 0,3% = 

4,3%. 

 Geliberaliseerde huurwoningen: 

Inflatievolgende huurverhoging bij marktconforme 

huurwaarde. 



De belastingdienst heeft vorige keer nog informatie gegeven over inkomens aan Talis. Dat mag nu niet 

meer. Nu krijgt Talis alleen nog maar te horen of u er boven of er onder zit (grens van € 40.349,-).”  

Iemand in de zaal vraagt of dit de gegevens zijn van dit jaar? Ja, als je in de eerste groep qua inkomen 

zit, dan moet je inderdaad maar 0,3% huurverhoging krijgen.  

De werkgroep heeft de volgende onderwerpen benoemd als aandachtsgebieden voor de volgende 

ronde huurbeleid: 

 Kwaliteitsopslag 

 Inkomensafhankelijke huurverhoging in de prestatieafspraken 

 Betaalbaarheid(sonderzoek)  

 Vangnet bij betaalbaarheidsproblemen 

 Focus op sociale woningbouw/“scheef wonen” 

 Zelf aangebrachte voorzieningen. 

 

Vraag: Talis wil op 100 woningen zonnepanelen aanbrengen zonder huurverhoging. Gaat dit dan later 

dan wel om de hoek kijken? Nee, de huren zijn wettelijk vastgelegd door de overheid.  

Hans geeft aan dat mensen voor meer informatie de notitie kunnen teruglezen die hij heeft gemaakt 

over het huurbeleid. Het is best ingewikkeld. Je kunt zo nog doorpraten aan de tafel. En voor vragen 

kunnen mensen bij hem terecht via de e-mail.  

Werkgroepen Prestatieafspraken Nijmegen en Wijchen  

Er zijn 2 werkgroepen voor de prestatieafspraken Nijmegen en 

Wijchen. Pim van Ginneken houdt zich bezig met de 

prestatieafspraken in Nijmegen waarbij Hans Heinink en Mark van de 

Logt ook ondersteunen. Riek, Arno en Nazima houden zich bezig met 

Wijchen. We zoeken nog mensen voor de werkgroep 

prestatieafspraken Wijchen. Accio gaat in gesprek met gemeenten en 

corporaties over het maken van afspraken om het volgende 

algemene doel te bereiken: 

Een woningvoorraad met voldoende betaalbare en beschikbare 

woningen voor huishoudens die in aanmerking komen voor een 

sociale huurwoning. 

Hier hangen veel onderwerpen mee samen, zoals huurbeleid, 

betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van de woningen et cetera. 

Dit is het eerste jaar dat we als nieuw bestuur met de 

prestatieafspraken aan het werk zijn. We zitten aan tafel zowel 

ambtelijk als bestuurlijk en met de raad. Dit jaar willen we in 

december weer ondertekenen. Prestatieafspraken gaan over: 

 Verdeling sociale huurwoningen ten opzichte van duurdere 

huurwoningen (liberalisering van de woning  verkoop & 

sloop) 

 Nieuwbouw – aankoop woningen 

 Betaalbaarheid – bereikbaarheid  inkomens in relatie tot 

huurprijzen 



 Huisvesting specifieke doelgroepen 

 Kwaliteit en duurzaamheid van de woningen 

 Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. 

Welk onderwerp vinden jullie belangrijk? Pim: “Betaalbaarheid is een belangrijk onderdeel van de 

prestatieafspraken”. Kan de gemeente daar ook iets aan doen? Vraagt Paul aan Pim. “De politiek heeft 

aangegeven te streven naar een stad die toegankelijk is en blijft voor mensen met lage inkomens. Hier 

moeten we dan ook met zijn allen aan werken.”  

In de gesprekken praten we hier over en onderhandelen we over afspraken rondom betaalbaarheid, 

kwaliteit, leefbaarheid, denkend vanuit het perspectief van de belangen van huurders van Talis.  

Wat is de focus van de werkgroepen? 

Levensloopbestendigheid is een belangrijk item. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn om 

oud te worden, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.  

In Wijchen is de jongerenhuisvesting (of tweepersoonshuishoudens) een belangrijk onderwerp vanuit 

Accio. We maken ons hiervoor sterk, zodat jongeren in Wijchen kunnen blijven. Dit is belangrijk voor 

de toekomst van Wijchen. Er zijn nu geen goede alternatieven, waardoor jonge mensen vertrekken 

uit Wijchen.  

Hoe ziet het proces van de prestatieafspraken eruit ?  

 Vooraf/basis: woonvisies Nijmegen en Wijchen + diverse onderzoeken/prognoses 

 Start: evaluatie- en informatiebijeenkomsten (april & mei) 

 Bod uitgangspunten en inbreng bespreken (voor de zomer) 

 Onderhandelingen (na de zomer) 

 Ondertekening (november - december) 

 Volgende cyclus (start januari). 

In het najaar tijdens de ALV kunnen we meer vertellen over de resultaten die we als Accio hierop 

hebben geboekt. 

Vraag: Energielabel valt dat onder de prestatieafspraken? Is hier ook controle op? Na een renovatie 

krijg ik geen inzicht in de labelsprong en of dit ook werkelijk klopt. 

Dit is een lastige vraag om te beantwoorden. Voor uw complex kunnen we dit niet beantwoorden. 

Wat we wel kunnen vertellen is dat energiebesparing zeker een onderdeel van de prestatieafspraken 

is. Er worden afspraken gemaakt over hoeveel er geïnvesteerd wordt in welke complexen. Het is een 

streven om labels toe te kennen, te verlagen en daarop te monitoren. Hoe dit precies in de praktijk 

verloopt en zeker in het geval van een complex, moeten we verder uitzoeken en navragen bij Talis. U 

bent ook welkom om hierover na te tafelen.  



Werkgroep Duurzaamheid 

 

 

Arno Broere en Hatice Osgul zijn verbonden aan deze werkgroep. Arno vertelt: “We hebben met 3 

partijen te maken. In 2035 wil de gemeente Nijmegen dat hele wijken energieneutraal zijn in 

Nijmegen. Wij als gebruiker kunnen daar weinig invloed op hebben. Energieneutraal ligt voor een 

groot deel bij de gemeente en ook bij de inzet van de corporatie. Wij als huurder zijn betrokken bij de 

gebruikerskant. Hoe kun je mensen bewust maken over hun eigen invloed op het energieverbruik? 

We zijn gevraagd met de werkgroep om te brainstormen over ‘Green capital Nijmegen’, waarbij 

allerlei initiatieven en ‘challenges’ worden bedacht om mensen bewust te maken van hun 

energieverbruik. 

Hatice vertelt verder “Ons groepje van zo’n 6 personen, samen met Talis, hebben bedacht om een 

soort ‘energiewedstrijd’ te organiseren tussen 3 flats in Neerbosch Oost. Dit is het prille idee en nu 

moeten we hier nog verder invulling aan geven. Hoe gaan we met die groepen aan de slag? 

Vragen en opmerkingen uit de zaal: 

 Vraag: aan welke eisen moeten de flats voldoen? Deze flats zijn al gerenoveerd. Dus ze zijn in 

basis vergelijkbaar. De energiewedstrijd (battle) gaat meer over het gedrag van huurders. Hoe 

kunnen ze door het eigen gedrag het energieverbruik verlagen?  

 Deelnemer: ik ben helemaal voor om met duurzaamheid aan de slag te gaan, maar Talis doet 

niet mee. Mensen zitten ‘s avonds met een deken op de schouders, omdat het niet prettig voelt. 

Dit blijkt te gaan over het complex de Rentmeesterhof. De voorzitter van de 

huurdersvereniging Rentmeesterhof geeft aan dat de beleving heel verschillend is. Er zijn 

mensen die het te koud hebben. Hier is de bewonerscommissie mee aan de slag gegaan. Er 

komt een onafhankelijk onderzoek in het complex in september. Het gesprek hierover is 

gaande met Talis. 

 Een andere deelnemer: In Wijchen is dit ook het geval. In 10 dagen tijd is de ketel 3x uitgevallen 

en dan duurt het anderhalve dag voordat het weer opstart. De computerinstallatie was defect. 

Er zijn zogezegd energieperikelen. Meld deze goed bij Talis.  

 De gemeente wil van het gas af. Wat zijn dan de opties? Stadswarmte? Dan ben je afhankelijk 

van Nuon. Er wordt hiervoor restwarmte gebruikt vanuit de industrie. Dat is één van de 

manieren om van het gas af te komen. De andere optie is grondwarmte. 

 Opmerking over de wedstrijd: ik hoop dat er dan geen ruzies ontstaan tussen bewoners die 

actief mee doen en bewoners die niet mee doen. Reactie: Er moet inderdaad geen gedoe 

ontstaan, dus daar moeten we goed op letten bij de uitvoering.  

 



4. Bestuur ingericht  

 

 

 

Nazima Shaikh vertelt over het toewerken naar een semi-professioneel bestuur: “We zijn met 4 

nieuwe bestuursleden begonnen in december na de ALV. We praten met elkaar over hoe we ons willen 

ontwikkelen als bestuur, hoe we met elkaar omgaan en communiceren. We hebben stevige discussies, 

maar pakken daarna ook weer een borrel met elkaar. We zijn aan de slag gegaan met enkele thema’s. 

We zijn met 7 bestuursleden, die verschillende organisatorische taken en inhoudelijke onderwerpen 

oppakken. Alles is even belangrijk en we opereren gelijkwaardig. We doen alle thema’s in duovorm, 

om zo goed met elkaar te kunnen sparren, voor feedback en ook om elkaar af te kunnen wisselen 

indien nodig. Er is een rolverdeling gekozen. 

 

 

 

 

Voor vandaag wil ik jullie vragen om ook graag positieve geluiden met ons te delen, zodat we het niet 

alleen lijken te hebben over dingen die niet goed gaan. We hebben ons vooral intern gericht op onze 

ontwikkeling en de samenwerking met Talis en de gemeenten. We staan nu wat steviger en ik roep 

jullie op om met ons mee te doen. We zijn allemaal huurders, wij groeien in onze rol als bestuur, maar 

we willen ook graag dat dit gedragen wordt door meer huurders en leden. Waar willen we straks staan 

met elkaar?” 

 



5. Werkplan 2017 

Dit zijn de 4 hoofdonderdelen uit het werkplan: 

 Ontwikkeling vereniging 

 Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 

 Werken aan goed bestuur 

 Communicatie en relatie. 

We zijn bezig met de versterking als formele 

huurdersvertegenwoordiger. Dit betekent ook 

het vernieuwen van de 

samenwerkingsovereenkomst met Talis.  

We zijn bezig met het lidmaatschap van de 

Woonbond. Wat kan de Woonbond voor ons 

betekenen en in welke vorm. De vereniging wordt waarschijnlijk lid als huurdersvertegenwoordiger 

en niet alle 14.000 verhuureenheden. 

Deelnemer: “De huurdersverenging Rentmeesterhof is ook lid van de Woonbond. Wij hebben er veel 

goede ervaringen mee.“ 

De Woonbond is uitgenodigd om zich te presenteren aan het bestuur van Accio.  

We zijn bezig met het versterken van de vereniging als actieve club met enthousiaste mensen. 

 Zijn er nog mensen vanuit Nijmegen Noord of Wijchen die deel willen nemen aan het bestuur 

van Accio? Dan kunnen we ons bestuur verstevigen. Een oproep aan u.  

 Wat zouden we kunnen doen om nog actiever contact met u op te zoeken?  

We willen wel contact met huurdersgroepen, samen kun je veel meer een vuist maken? Ook daar heb 

je er meer aan om gezamenlijk op te trekken.  

Volgend jaar onderwerpen: 

Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 

1. Huurbeleid (komt jaarlijks terug) 

2. Prestatieafspraken (komt jaarlijks terug) 

3. Duurzaamheid 

4. Vernieuwen sloop en renovatiereglement 

5. Vernieuwen van de Algemene huurvoorwaarden 

6. ? 

De laatste 2 zijn nieuwe onderwerpen, daar kunt u aan meedoen. Na afloop was er ook interesse om 

een werkgroep wonen en zorg op te richten.  

Vraag uit de zaal: Stimuleert Accio het kopen van huurwoningen? Een wethouder wil stimuleren dat 

mensen hun huurhuis kunnen kopen. Hier is een initiatief voor. Accio heeft hier nog geen formeel 

standpunt in genomen. Wel vinden we dat corporaties er zijn voor sociale huurwoningen en dat 

mensen die willen en kunnen kopen via de hypotheekgarantie aan de bak kunnen.  



Zijn er mensen die geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Hier wordt niet op gereageerd. Na afloop 

van de vergadering blijkt dat er iemand geïnteresseerd is in een bestuursfunctie. Met deze persoon 

zal een kennismakingsgesprek worden georganiseerd. 

Paul vertelt dat Accio denkt aan een ledenraadpleging. Welke thema’s houden u bezig? Vindt u dat 

een goed idee?  

Een reactie uit de zaal: dit is eigenlijk al gebeurd bij de huurdersbijeenkomsten. Het zou fijn zijn als we 

hier een terugkoppeling op krijgen wat er met deze onderwerpen is gebeurd.  

Reactie: Er is hier in de vorm van werkgroepen, verslagen en in de nieuwsbrief op teruggekomen. Er 

zijn een aantal onderwerpen uitgekozen om het eerste mee aan de slag te gaan. Het is zo dat het 

bestuur keuzen moet maken wat haalbaar is qua tijd en inzet met een bestuur. Uiteraard nodigen we 

huurders uit om mee te doen, dan kunnen we meer oppakken door een goede verdeling.  

Is voor nu het werkplan 2017 akkoord?  

Deelnemers steken groene kaarten omhoog. 1 deelnemer onthoudt zich van stemming.  

6.  Meedoen in Accio 

Mark van de Logt: “Vandaag presenteren we u het handboekje 

Accio. Met het vorige platform hadden we dit handboekje 

gemaakt. We hebben deze aangepast aan de huidige situatie. Hier 

kunt u lezen over de geschiedenis en werkwijze van Accio. 

Daarnaast kan ik de vreugdevolle opmerking maken dat we op 23 

juni als Huurdersvereniging Accio 1 jaar bestaan.  

 

U kunt ons op verschillende manieren bereiken en ook met ons meedoen op verschillende manieren. 

Als u via de post wilt communiceren kunt u dit naar Talis sturen met als aanhef Accio.  

We willen graag meer jongeren bereiken, dat willen we gaan doen via social media. Graag roepen we 

huurders op om ons daarbij te adviseren en of te ondersteunen. De werkgroep communicatie wil hier 

een slag in slaan. We kunnen u verder melden dat we ervoor zorgen dat de documenten die u van ons 

gaat lezen, in begrijpelijk Nederlands is.”  

Wat doen we met de anderstaligen onder huurders? 

In eerste instantie communiceren we in het Nederlands. Maar dit is ook een onderwerp waar de 

communicatiewerkgroep zich over kan buigen. 

 



 

 

 

7. Afsluiting 

Voorzitter Riek Janssen sluit de vergadering af en nodigt uit tot doorpraten in de tafelgesprekken en 

een drankje met elkaar te nemen. “U kunt het Accioboekje meenemen”. We willen u in ieder geval 

meegeven dat wat ons betreft alle huurders welkom zijn bij Accio. Ook voor statushouders willen we 

voor elkaar krijgen dat ze ons kennen en weten dat we er zijn als huurdersvereniging om op te komen 

voor de belangen van alle huurders van Talis. Iedereen is welkom om met ons mee te doen. We willen 

samen als gemeenschap groeien. Als afsluiting wens ik u een goede thuisreis.  

 

             

 


