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De Wet op het overleg huurders-verhuurder (WOHV) regelt dat huurders betrokken moeten worden 

bij het beleid van de verhuurder dat hen aangaat. Daarnaast regelt de Woningwet 2015 dat huurders 

sterk betrokken moeten zijn bij het lokaal volkshuisvestingsbeleid. Bij het overleg met Wonen 

Midden-Delfland en de gemeente Midden-Delfland worden de huurders uit Schipluiden en Den 
Hoorn vertegenwoordigt door HV Schiphoorn. 

Om haar taak nog beter te kunnen uitvoeren, is HV Schiphoorn aan een kwaliteitsslag begonnen en is 

zij op korte termijn op zoek naar een 

Secretaris 

De secretaris heeft een bijzondere positie binnen het bestuur en de organisatie. Hij of zij vervangt de 

voorzitter bij zijn afwezigheid en wordt daarom net zoals de voorzitter direct door de algemene 
vergadering gekozen en benoemd. 

De secretaris moet goed kunnen vastleggen wat in vergaderingen en overleggen is besproken en 

welke besluiten er zijn genomen. Ook de secretaris is in principe een huurder van Wonen Midden-

Delfland. Als een huurder begint met zijn of haar functie als secretaris wordt hij of zij in de 
gelegenheid gesteld zich het notuleren en andere vaardigheden voor de functie eigen te maken.  

Wij willen voor deze functie ook in gesprek gaan met niet huurders die ervaring hebben met het 

werk van secretaris van een huurdersorganisatie of een andere medezeggenschapsorgaan en 

affiniteit met het huurderswerk en volkshuisvesting hebben. 

Wat bieden wij: 

Naast het werken in een enthousiast team, kunnen bestuursleden cursussen volgen die specifiek 

voor hun functie zijn, zoals notuleren voor de secretaris, of voor het besturen van een 

huurdersorganisatie in het algemeen, zoals het verbreden van kennis in de volkshuisvesting en 

huurdersrecht of het vergroten van vaardigheden in het overleggen en overtuigen. 

Beginnende bestuursleden worden bij HV Schiphoorn goed begeleid in zowel het besturen van een 
organisatie als het vertegenwoordigen van een grote diverse groep. 

Vrijwilligersfunctie 

Het besturen van de vereniging en vertegenwoordigen van de huurders is vrijwilligerswerk. Uiteraard 
worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. 

Omdat een huurdersorganisatie een maatschappelijke organisatie is waar het belang van een diverse 

groep wordt behartigd binnen het overleg met woningcorporaties die een maatschappelijke functie 

hebben en de gemeente, geeft het besturen van de huurdersorganisatie een waardevolle ervaring 
mee. 

Reacties 

Graag zien wij uw reactie. Stuur uw e-mail naar hvschiphoorn@gmail.com  
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