
 

 

 

 

 

 Voorzitter 
Huurdersbelangenvereniging  

+ 2 nieuwe leden 
 
 

 

Achtergrond 

De HBV is al een lange tijd actief als huurdersbelangenvereniging voor de huurders van 

Heuvelrug Wonen op de Utrechtse Heuvelrug. We vertegenwoordigen de huurders in de 

vier dorpen: Leersum, Doorn, Cothen en Driebergen. Daarnaast werken we samen met 

huurbelangenorganisaties in Maarn en Amerongen. We overleggen met Heuvelrug Wonen 

over het huurbeleid, prestatieafspraken, duurzaamheid, leefbaarheid en zorg en wonen. 

Tal van onderwerpen die ons allemaal raken.  

Belangrijk om te vermelden, “we adviseren, vertegenwoordigen belangen van huurders 

en hebben uiteindelijk geen zeggenschap”.  

 

Tezamen met de andere huurdersorganisaties op de Utrechtse Heuvelrug 

vertegenwoordigen we grofweg zo’n 10.000 huurders. Dat is een aanzienlijk aantal en die 

geven we een stem die ertoe doet. 

 

Wat zoeken wij? 

Een nieuwe voorzitter voor onze vereniging en twee leden voor het bestuur. 

 

Wat vragen wij? 

• Je bent huurder van Heuvelrug Wonen; 

• Je hebt belangstelling voor de volkshuisvesting; 

• Je wilt je verder verdiepen en een mening vormen over één of meerdere 

volkshuisvestelijke thema’s, zoals kwaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid, 

beschikbaarheid, wachttijden, klantvriendelijkheid, renovatie, nieuwbouw en 

leefbaarheid; 

• Je vindt het leuk om inhoudelijk te discussiëren over thema’s en plannen; 

• Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift; 

• Je bent sociaal en gedreven; 

• Als voorzitter geef je sturing aan de HBV-HW en ben je het eerste aanspreekpunt 

van de vereniging en werk je nauw samen met de andere leden van het bestuur. 

• Je bent bereid om zitting te nemen in het bestuur voor tenminste één termijn van 4 

jaar met een uitloop naar 8 jaar.  

 

Er is ruimte om je te ontwikkelen en te verdiepen door middel van cursussen.  

Nadere beknopte informatie kan je vinden op onze website: www.hbv-heuvelrugwonen.nl  

 

 

Zo ben je succesvol! 

Ieder mens heeft een talent. Je hebt interesse in je buurt, dorp én medemens en je wilt 

je daar graag een paar uur per week voor inzetten. Dat mag in de avonduren of 

weekend, of ergens overdag door de week. Beheersing van de Nederlandse taal is wel 

handig, maar door je inzet kan je die ook verbeteren. 

 

 

 

http://www.hbv-heuvelrugwonen.nl/


 

 

 

Wat bieden wij jou? 

Jouw talent zet je vrijwillig in. Daar hoort natuurlijk goede professionele begeleiding bij. 

Waar mogelijk bieden we je cursussen aan, om jouw talent goed uit de verf te laten 

komen. Jouw vrijwillige bijdrage zal zeer op prijs gesteld worden door jouw buurt. Ook is 

er een kleine vergoeding beschikbaar. Verder krijg je er gezelligheid voor terug. 

 

Heb je interesse? Stuur, uiterlijk 1 augustus, een motiverende e-mail of brief met naam 

en telefoonnummer met een cv naar h.hillebrand22@gmail.com Wij nemen dan contact 

met je op voor een oriënterend gesprek. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:h.hillebrand22@gmail.com

