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Voorwoord 
 
Het jaar 2017 is vol verwachting gestart om de lijnen van de nieuwe organisatie uit te zetten. Deze 
verwachtingen zijn niet helemaal uitgekomen. 
Het opheffen van de HA heeft een grote impact. Het was het overlegorgaan van de koepels met de 
gemeente over de gemaakte en de te maken afspraken betreffende het volkshuisvestelijk beleid. 
In 2018 zullen wij hier een oplossing voor zien te vinden. 
De druk op de woningmarkt blijft onverminderd door gaan wat de wachttijden op een sociale en 
middeldure huurwoning alleen maar moeilijker maakt. 
Wat positief nieuws is, is dat we kennisgemaakt hebben met onze nieuwe directeur in  Amsterdam 
dhr. Eddo Rats.  
Dat we ondanks de moeilijkheden een goed  samenwerkend bestuur hebben en zoveel mogelijk onze 
plannen proberen waar te maken. 
 
Agnes van Paridon, 
Voorzitter 
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Hoofdstuk 1                     De ongedeelde stad 
 
Een van de vele aandachtspunten die er zijn op het volkshuisvestelijk gebied voor Amsterdam is de 
ongedeelde stad.  Er is een autonome ontwikkeling aan de gang waarin er een geografische 
tweedeling plaatsvindt tussen de Ring inclusief een deel van Noord en de rest van de stad exclusief 
Buitenveldert. Of anders gezegd: tussen hoger opgeleide bewoners met een hoog inkomen en lager 
opgeleide met een laag inkomen. Die tweedeling wordt versterkt door de prijsopdrijvende stijging 
van de WOZ-waarden, de gestegen druk op de woningmarkt en wetgeving die het mogelijk maakt om 
veel geld te verdienen aan woningen bij als Airbnb, kamergewijze verhuur.  
Tot nu toe is er overeenstemming tussen de politieke partijen, gemeente, corporaties en 
huurdersorganisaties dat we moeten streven naar een ongedeelde stad. Dat wil zeggen dat je in 
principe overal in Amsterdam moet kunnen wonen ongeacht je inkomen. Dit principe is vertaald in 
de volgende doelstelling: er moet in de 22 buurten waarin Amsterdam onderverdeeld is per buurt 
minimaal 35% sociale huurwoningen zijn. In een aantal buurten ligt het percentage al onder de 25%. 
De HBVA Amsterdam zal zich blijven inzetten voor het principe van de ongedeelde stad, vertaald in 
het principe minimaal 35% sociaal bezit in elk van de 22 buurten die worden onderscheiden, in haar 
overleg met de Alliantie, in de HA met betrekking tot de prestatieafspraken en richting gemeente. 
 

 
Hoofdstuk 2     Huurdersbelangenvereniging de Alliantie-Amsterdam 
 

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie- Amsterdam afgekort (HBVA-Amsterdam) is een 
professioneel opererende vrijwilligersorganisatie met bewonerscommissies en individuele huurders 
als leden. Het bestuur van HBVA Amsterdam behartigt de belangen van de huidige en toekomstige 
huurders van de Alliantie. 
 
2.1        Het bestuur 
De aspirant bestuursleden  Levina Schüller- de Lange en Marjolein Schenkel zijn op de ALV van 6 april 

2017 officieel benoemd als bestuurslid en Ariadne Koko is op 27 juni 2017 benoemd als lid van het 

bestuur. Daarnaast is op 27 juni Agnes van Paridon, die tot dan toe de rol van interim voorzitter 

vervulde met instemming van de leden benoemd tot voorzitter. 

Per 31 december  2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 

 Agnes van Paridon, voorzitter 

 Levina Schüller-de Lange, secretaris 

 Maarten Josso, penningmeester 

 Marjolein Schenkel, lid 

 Karin Poelemeijer, bestuursadviseur 
 
Ariadne Koko heeft aan het eind van het jaar het bestuur verlaten om als zelfstandige een eigen 
bedrijf te beginnen. 
 
2.2     Ondersteuning 
 
Het bestuur laat zich ook dit jaar professioneel ondersteunen door Huub de Boer, adviseur van 
stichting !WOON (voorheen ASW). Huub geeft ons ondersteuning bij het uitbrengen van de adviezen 
aan het centraal bestuur. Hij is aanwezig bij het overleg met directie van de Alliantie in Amsterdam 
en adviseert ons onder meer hoe aan het centrale beleid van de Alliantie invulling te geven in 
Amsterdam. Verder is hij aanwezig bij de bestuursvergaderingen en ondersteunt hij de nieuwe, en de 
oude bestuursleden bij het uitvoeren van hun taken. 
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Petra Mars is onze office-manager, zij is projectsecretaris ook van stichting !WOON. Petra is de 
onmisbare steun en toeverlaat van het bestuur en de vereniging. Zij doet alle voorkomende  
werkzaamheden, zij is de vraagbaak voor huurders, bewaakt en plant alle afspraken en houdt de 
agenda bij. Ze organiseert en notuleert de vergaderingen en heeft ook website onder haar hoede. 
Door de komst van de individuele leden zijn haar werkzaamheden er niet minder op geworden.  
 
Iedere dinsdag van 9.00 – 15.00 uur en vrijdags van 09.00 – 12.00 uur is Petra op het kantoor 
aanwezig. Op andere dagen neemt Direct Teleservice de telefoon voor ons op. Zij noteren de 
gegevens van de bellers en mailen dit aan het eind van de dag naar het secretariaat en een 
bestuurslid. Dringende vragen en problemen worden direct doorgeschakeld naar een bestuurslid. 
 
2.3    Financiën 

Het bestuur heeft op basis van haar dagelijkse activiteiten en het werkplan van HBVA Amsterdam 
een begroting voor 2018 opgesteld en op 30 november 2017 voorgelegd aan de ALV. Na vaststelling 
door de ALV is de begroting bij de HBVA ingediend en opgenomen in de gezamenlijke  begroting van 
de lokale en centrale huurdersorganisaties van de Alliantie. Deze geconsolideerde begroting 2018 is 
door de HBVA voorgelegd aan en vastgesteld door de Alliantie.  Deze cyclus is ook gebruikt om de 
geconsolideerde jaarrekening  2017 op en vast te stellen. 
Op basis  van de geconsolideerde begroting gaat er een geldstroom van de Alliantie naar HBVA. De 
penningmeester HBVA maakt per kwartaal aan de lokale verenigingen een vierde gedeelte van hun 
begroting over. Het lokale bestuur is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen rekening en voor de 
verantwoording  aan de ALV. 
 
De donateursgelden voor HBVA Amsterdam zijn niet opgenomen in de geconsolideerde begroting 
2018 omdat dit vrij te besteden geld is. Op de ALV van 30 november 2017 heeft het bestuur een 
voorstel gedaan voor de besteding van deze gelden. De ALV stemde in principe er mee in en vroeg 
om een nadere uitwerking. 
In 2017 ontvingen de bewonerscommissies die hun financieel jaarverslag van 2016 hadden ingediend 
een basisbedrag van 250€, een vergoeding voor bankkosten van 55€ plus 1€ per woning met een 
maximum van totaal 750€ per jaar. Bewonerscommissies met een saldo van 1000€ of meer op de 
zakelijke rekening van de bewonerscommissie ontvingen in 2017 geen  financiële bijdrage. 
 
Ook afgelopen jaar is de penningmeester bij het opstellen van de begroting, de half jaar cijfers en de 
jaarrekening ondersteund door Servaas Verbrugge van Verbrugge Administratiekantoor. 
     

 
Hoofdstuk  3            Inzet bestuur 
 
Het centrale bestuur overlegt met input van de lokale verenigingen met de Alliantie over het concern 
breed beleid. In het regulier overleg tussen de regiodirecteur in Amsterdam en HBVA Amsterdam 
wordt dit beleid nader geconcretiseerd in het Amsterdams  beleid met inachtneming van de 
Samenwerkingsafspraken met de Gemeente Amsterdam. 
 
De vaste werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit; 

- Iedere maand een werkoverleg met de voorzitter, secretaris, penningmeester en office-
manager  om de dagelijkse zaken te regelen; 

- Iedere maand een vergadering van het algemeen bestuur; 
- 6 maal per jaar agenda overleg met de Alliantie Amsterdam; 
- 6 maal per jaar overleg met de directie Alliantie Amsterdam; 
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- Om de 6 weken een Operationeel Overleg met medewerkers van de Alliantie over de gang 
van zaken met de bewonerscommissies; 

- Minstens 3 maal per jaar een Algemene Leden vergadering met onze leden; 
- Overleg met het centraal bestuur om input te geven voor de adviezen van de Alliantie; 
- Het afhandelen van klachten die bij ons komen van zowel de bewonerscommissies als de 

individuele huurders; 
- Schrijven van nieuwsbulletins voor bewonerscommissies; 
- Regelen van professionele ondersteuning voor de bewonerscommissies waar renovaties c.q. 

sloop en nieuwbouw plaats vinden; 
- Onderhouden van contacten met de ondersteuners over de voortgang hiervan; 
- Eenmaal per jaar overleg met de gebiedsontwikkelaars over de vorderingen van bestaande 

projecten en informatie over eventuele nieuwe projecten  
 

 
 
Hoofdstuk 4          Onze achterban 

De HBVA Amsterdam behartigt de belangen van de achterban in regelmatige overleggen die er op 
verschillende niveaus met de Alliantie zijn. Met de Woningwet 2015  is de zeggenschap van huurders 
verder versterkt en hebben de huurdersorganisaties recht op overleg, informatie, advies en soms 
instemmingsrecht. De HBVA Amsterdam is daardoor op belangrijke onderwerpen een gelijkwaardige 
partner van de Alliantie in Amsterdam. Namens de huurders worden er adviezen aan de Alliantie 
Amsterdam gegeven en worden er besluiten genomen. Wij richten ons op alle huidige- en 
toekomstige huurders van de Alliantie in Amsterdam, van zowel sociale- als vrije sector woningen.                          

De achterban van de HBVA Amsterdam zijn huurders, bewonerscommissies en bewonersgroepen die 
actief zijn rond één onderwerp zoals leefbaarheidsgroep, zelfbeheergroep of 
duurzaamheidsprojectgroep en individuele leden. De achterban kan voor ondersteuning een beroep 
op ons doen.   

Bewonerscommissies 
Als bewoners een bewonerscommissie willen oprichten moeten zij voldoen aan de voorwaarden van 
de Overlegwet, de Samenwerkingsovereenkomst en het Bewonersreglement. De reden dat er 
voorwaarden aan een bewonerscommissie gesteld worden is dat niet alleen de Alliantie Amsterdam, 
maar ook de huurdersbelangenvereniging HBVA Amsterdam er zeker van moeten zijn dat een 
bewonerscommissie de bewoners uit een complex vertegenwoordigt, dat er een legitieme basis is, er 
afspraken gemaakt kunnen worden.  Vandaar dat het vanzelfsprekend is dat een bewonerscommissie 
voldoet aan de eisen die geformuleerd zijn  in de bovengenoemde stukken.   
 
 Voor het oprichten, uitbreiden, ondersteunen en  financieren van de bewonerscommissies zijn wij 
verantwoordelijk. Ook het bevorderen van de emancipatie bij de commissies is één van onze taken. 
Wij doen dit o.a. door het geven van workshops.  
 
Bewonerscommissie light, een lichtere variant 
Om aan alle geformuleerde voorwaarden te moeten voldoen, schrikt het sommige mensen af om een 
bewonerscommissie op te richten. Zij hebben bijvoorbeeld geen zin om een voorzitter, secretaris en 
penningmeester te benoemen of als commissie  deel te nemen aan een ALV. Zij willen gewoon met 
andere bewoners aan de slag gaan met onderwerpen op het gebied van onderhoud, beheer en 
dienstverlening die spelen in hun complex of omgeving en daarover met de Alliantie overleggen. Ze 
verwachten dat de Alliantie hen helpt bij het oplossen van problemen en dat de HBVA Amsterdam 
hen ondersteunt  waar dat nodig is.   
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In 2017 vroegen wij ons af of het mogelijk is te werken met een laagdrempeliger lichtere variant 
bewonerscommissie. Minder geformaliseerd, met minimale afspraken. Zo ja, onder welke 
voorwaarden?  En welke rechten heeft een dergelijke commissie?  
Vanaf 2018 gaan wij met de Alliantie in de praktijk aan de slag onder de werktitel BC light. Een pilot 
van twee jaar. Tussentijds wordt er geëvalueerd of deze variant ook daadwerkelijk werkt. 
 
Ondersteuning van bewonerscommissies 
Bij ingrijpende plannen waar het  in alle gevallen het een ‘spannende  tijd’ wordt voor alle bewoners 
van het complex bieden wij extra ondersteuning vanuit het bestuur bij het overleg van de BC’s met 
de Alliantie in Amsterdam.  Professionele ondersteuners vanuit !WOON zijn ingezet bij grote 
renovatieprojecten. Twee maal per jaar wordt met de ondersteuners van !WOON bijgepraat over het 
verloop van het proces. In 2017 hebben de volgende BC ’s ondersteuning gekregen: BC Anton Struik, 
BC Jacob Geel, BC Lex Althof, BC Staalmanplein, BC Westland. 
 
Individuele leden 
Een belangrijke aspect van de vernieuwing van de HBVA is dat ook individuele huurders lid kunnen 
worden en via werkgroepen en de ALV invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de HBVA in 
Amsterdam. Het werven van de individuele leden wordt gecoördineerd door de HBVA. 
Halverwege 2017 is er een e-mail gestuurd aan alle huurders van de Alliantie met de vraag of zij lid 
wilden worden van HBVA. Hier is door 415 Amsterdamse huurders instemmend op gereageerd. 
Vanaf 2018 zullen ook deze individuele huurders uitgenodigd worden voor de ALV’s. 
In 2018 wordt er verder nagedacht worden over hoe er verder leden geworven kunnen worden en 
hoe zij een goede plaats kunnen krijgen binnen de vereniging. 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
We hebben in 2017 drie ALV’s gehouden: op 6 april, 27 juni en 30 november. Hoewel het aantal 
bewonerscommissies wat de vergaderingen bezoekt wel aan het afnemen is, kunnen we altijd 
rekenen op zo’n 15 bewonerscommissies die er vrijwel altijd zijn. 
Naast de verplichte agendapunten, zoals jaarrekening en begroting, zorgen we er altijd voor dat er 
een interessant thema wordt behandeld. In 2017 is bijvoorbeeld de Zonnepanelenactie van de 
Alliantie ruimschoots aan bod geweest. Verder heeft het bestuur in 2017 op twee ALV’s het 
Werkplan 2018-2019 samen met de bewonerscommissies ontwikkeld door eerst met elkaar de 
belangrijkste thema’s voor de komende twee jaren te benoemen: o.a. betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, duurzaamheid en de ongedeelde stad. In de volgende ALV zijn de uitwerkingen 
hiervan opnieuw aan de leden voorgelegd en uitvoerig besproken. Hiermee hebben we een gedegen 
en door alle leden gedragen Werkplan 2018-2019 kunnen presenteren. 
 
 

Hoofdstuk 5              Huurdersbelangenvereniging De Alliantie (HBVA) 
    

Per 1 januari 2017 gaat het centrale bestuur Huurdersbelangenvereniging  de Alliantie (HBVA) aan de 
slag met de vernieuwde organisatie. Het vernieuwingsproces is gestart eind 2013 en is eind 2016 
voltooid. Drie jaar lang zijn de vier lokale organisaties bezig geweest over wat een wenselijke 
organisatievorm is. De langdurigheid van dit proces heeft geleid tot minder tolerantie ten opzichte 
van wederzijds verschil van inzicht en verharding van persoonlijke verhoudingen.  
Op de eerste ALV van dit jaar op 31 mei 2017 is het centraal bestuur afgezet door de afvaardiging van 
de huurdersorganisaties van Almere, Amersfoort en de Gooi & Vechtstreek. Na een rechtszaak wordt 
de oude situatie hersteld en pakt het centrale bestuur de draad weer op. Maar de HBVA als 
organisatie verkeert wel in een impasse om als een vereniging conform haar statuten te kunnen 
functioneren. In oktober geeft de Alliantie opdracht aan het bureau BMC advies om een onderzoek 
te doen naar de oorzaak van de crisis en met aanbevelingen te komen hoe die op te lossen. In 
november en december voert BMC gesprekken met bestuursleden van de regionale 
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huurdersorganisaties, het centraal bestuur en de staf van HBVA. De planning is dat ze begin 2018 een 
rapport uitbrengen. 
In tegenstelling tot de drie andere lokale organisaties heeft het bestuur van de HBVA Amsterdam wel 
kunnen functioneren binnen de structuur van de nieuwe organisatie. Natuurlijk zijn bij elke 
vernieuwde organisatie onderdelen die beter of anders kunnen worden geregeld, maar voor de 
HBVA Amsterdam waren dat zaken die binnen de vernieuwde structuur opgelost konden worden. 
Ondanks deze bestuurscrisis hebben het centraal bestuur en de vier lokale besturen de belangen van 
de huurders van de Alliantie centraal gesteld en gezamenlijk  in het jaar 2017  meer dan 25 
onderwerpen aangepakt,  variërend van het uitbrengen van adviezen tot het verder invullen van 
onderdelen van de organisatie. 
 
 

Hoofdstuk 6               De Alliantie 
 
Het bestuur overlegt zes keer per jaar met de directie van de Alliantie Amsterdam. In de laatste 
maanden van 2016 en het eerste overleg van 2017 heeft het bestuur dit overleg gevoerd met de 
Manager Wonen Dillianne van de Boogaard en directieadviseur Annemarie van Gils.  
Meteen na de kennismaking in april heeft de nieuwe directeur Eddo Rats het Regulier overleg 
opgepakt en zijn wij voortvarend aan de slag gegaan  met de onderwerpen die tot die tijd niet 
voldoende aan bod zijn geweest. 
Over de volgende onderwerpen hebben wij overleg gevoerd: 
- Huurincasso 
- Huurdersparticipatie 
- VvE’s en de grens van 49%  
- Regiojaarplan 
- Stand van zaken Samenwerkingsafspraken 
- Bewonerscommissie Light 
- Duurzaamheid 
- Bewonersinitiatieven op gebied van duurzaamheid 
- Wonen en Zorg 
- Presentatie werkzaamheden en diensten VvE 
- Knelpunten VvE-beheer 
- Programma van eisen verhuurbaarheid seniorencomplexen 
- Jaarverslag Klachtencommissie 
- Vragenlijst enquête klantinzicht 
- Activiteitenoverzicht 2018 
- Stand van zaken City Deal 
 

Hoofdstuk 7       Relaties met derden 
 
!WOON 
Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen (WSW’s) zijn per 2017 samengegaan onder de naam 
!WOON. !WOON informeert, adviseert en ondersteunt bewoners, zowel huurders als 
eigenaar/bewoners bij hun woonvragen en woonkwesties. !WOON adviseert individuele bewoners, 
maar ook  bewonerscommissies, buurtgroepen of organisaties zoals de HBVA Amsterdam. In alle 
stadsdelen is er een vestiging !WOON Lokaal (WL). Zij ondersteunen huurders waar het gaat om het 
behartigen van hun persoonlijke en gezamenlijke belangen. De WL’s zijn ook  actief in de particuliere 
sector.  
Van !WOON betrekken wij onze professionele ondersteuners en de medewerkers van de voormalige 
WSW’s blijven hun werk als ondersteuners van de huurders in de wijken voortzetten. Met de  
coördinator van !WOON Stadsbrede diensten is er overleg over de jaarlijkse rapportage en dan wordt 
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er besproken welke onderwerpen de Alliantie betreffen en of het eventueel noodzakelijk is  om dit 
met de Alliantie te bespreken. 
 
Woonbond 
Via het lidmaatschap van HBVA is HBVA Amsterdam (en daarmee haar achterban) lid van de 
Woonbond. Als landelijke belangenbehartiger van huurders in zowel de particuliere als in de sociale 
huursector is de Woonbond gesprekspartner van Aedes - de koepel van woningcorporaties - en de 
landelijke politiek. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Verenigingsraad die op haar beurt in de 
Provinciale Vergaderingen (PV’s) het oordeel vraagt van de leden over haar besluiten en het beleid 
van de Woonbond. De leden van HBVA bezoeken verschillende PV’s. HBVA Amsterdam maakt deel 
uit van de PV van Noord Holland. Het bestuur bezoekt ook congressen en symposia van de  
Woonbond. 
 
 

Terugkijkend op 2017 
 
Het afgelopen jaar heeft ons niet echt gebracht waar we op hadden gehoopt en daardoor zijn we aan 
onze aspiraties van ons werkplan niet helemaal toegekomen. 
De druk op de Amsterdamse woningmarkt is toegenomen waardoor de wachttijden op de sociale- en 
middenhuren sterk toeneemt en een grote zorg voor ons als bestuur. 
Wat positief is dat we een goed samenwerkend vernieuwd bestuur hebben. 
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Inkomsten en uitgaven 1 januari-2017  -  31 december 2017 
 
Op 5 april 2018 hebben de leden van de kascommissie dhr. G. v.d. Berg en dhr. C. Valenkamp de 
boeken en bescheiden betreffende de inkomsten en uitgaven van HBVA Amsterdam gecontroleerd 
en goed bevonden. De jaarcijfers zijn is voorgelegd aan de ALV van 14 juni 2018. Dhr. Servaas 
Verbrugge die ons heeft ondersteund bij het opstellen van de jaarrekening 2017 heeft de vragen over 
de jaarcijfers beantwoord waarna de AlV de rekening heeft goedgekeurd en de kascommissie 
decharge heeft verleend. 
 

Jaarcijfers 
2017 

    

     Rekening- Omschrijving Amsterdam Amsterdam verschil 

nummer   realisatie begroting   

  Lasten       

4000 Huisvesting 23.278 23.750 472 

4001 Huur 15.639 16.000 361 

4002 Schoonmaken 1.323 1.250 -73 

4003 Sanitaire voorzieningen       

4004 Beveiliging 3.114 2.000 -1.114 

4005 Nutsvoorzieningen 1.597 2.000 403 

4006 Onderhoud   250 250 

4007 Belastingen en verzekeringen 875 750 -125 

4008 Afschrijvingskosten meubilair e.d.       

4009 Herinrichting kantoor en techniek 406   -406 

4099 Overige huisvestingskosten 323 1.500 1.177 

          

4100 Ondersteuning 172 0 -172 

          

4200 Bestuur 16.950 18.750 1.800 

4201 Onkostenvergoeding 8.375 12.000 3.625 

4202 Scholing / training 127 3.000 2.873 

4203 Reis- en verblijfkosten 58 750 692 

4204 Representatie 3.701 1.500 -2.201 

4205 Vergaderkosten 1.023 1.000 -23 

4206 Hei/Bezinningsdagen 3.233 0 -3.233 

4207 Faciliteren Bestuursleden/apparatuur   0 0 

4299 Overige bestuurskosten  433 500 67 

          

4300 Algemene kosten 13.094 13.550 456 

4301 Telefoon 2.739 2.000 -739 

4302 Internet 11 0 -11 

4303 Website   0 0 

4304 Onderhoud computer & netwerk 545 500 -45 

4305 Porto 882 2.000 1.118 

4306 Kantoorbenodigdheden 2.936 1.000 -1.936 

4307 Contributies en abonnementen 3.021 4.000 979 

4308 Kopieerkosten 281 2.000 1.719 

4309 Bankkosten 264 300 36 
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4310 Drukwerk overig 1.786 1.000 -786 

4311 Onderhoud apparatuur   750 750 

4399 Overige algemene kosten 630 0 -630 

          

4400 Activiteiten 2.159 3.500 1.342 

4401 Algemene ledenvergadering 2.059 1.500 -559 

4450 Incidentele activiteiten 100 1.500 1.400 

4499 Overige activiteiten   500 500 

          

4500 Bewonerscommissies 23.430 70.000 46.570 

4501 Bijdrage  6.286 35.000 28.714 

4502 Scholing 121 12.000 11.879 

4503 Ondersteuning 16.992 22.000 5.008 

4599 Overige kosten bewonerscommissies 32 1.000 968 

          

          

4900 Onvoorzien/reserveringen 0 1.600 1.600 

4901 Onvoorziene uitgaven/1% v/d begroting   1.600 1.600 

4902 Reserveringen       

          

  Totale lasten 79.083 131.150 52.067 

          

  Baten       

8000 Bijdrage Alliantie 102.420 131.100 28.680 

8001 Bijdrage Alliantie 61.149 61.100 -49 

8002 Bijdrage Alliantie onderst. en advisering BC's 41.271 70.000 28.729 

8003 Bijdrage Alliantie scholing     0 

          

8100 Subsidies/Donaties 30.538 4.800 -25.738 

8101 Bijdrage leden 30.535 0 -30.535 

8102 Donaties 3 35 32 

8103 Subsidies/Beschikking reserves 0 4.765 4.765 

          

8200 Overige baten 0 50 50 

8201 Rente   50 50 

          

  Totale baten 132.958 135.950 2.992 

          

9000 Resultaten       

9001 Resultaat (winst) 53.875     

 
 
 
 
 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 
Inkomsten en uitgaven 1 januari 2017 – 31 december 2017 
 

 

Ondergetekenden, leden van de kascommissie, verklaren hierbij op 5 april 2018 de boeken en 

bescheiden van het bestuur van de vereniging Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amsterdam 

te hebben gecontroleerd en goed te hebben bevonden. 

 

 

Gecontroleerd door de kascommissie 

Amsterdam, 5 april 2018 

 

 

 

 

Dhr. Gerard v.d. Berg 

bewonerscommissie Molenwijk 

 

 

Dhr. C. Valenkamp 

Bewonerscommissie Aragohof 

 

 


