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Beste commissieleden, 

’s Zomers kun je buiten spelen, 

want het is een warm seizoen. 

De grote zon staat dan te stralen, 

iets anders hoeft ie niet te doen. 

Je kunt de stoep vol krijten  

en rennen door de straten. 

En naar het strand, kamperen, 

of gewoon de hond uitlaten. 

Vanwege de vakantieperiode dit keer een korte 

nieuwsbrief. 

De HOHW heeft sinds juni een lidmaatschap bij 

de Woonbond. Dit houdt in dat 

bewonerscommissies ondersteuning kunnen 

krijgen – in het geval van huurderszaken, zoals 

conflicten met de verhuurder – van de 

Woonbond. Wanneer u hier als 

bewonerscommissie gebruik van wilt maken kan 

er contact opgenomen worden met het kantoor 

van HOHW. Meer informatie over deze 

ondersteuning kunt u vinden op de site van de 

Woonbond. www.woonbond.nl  

Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Bestuur Huurdersorganisatie Haag Wonen 

 

     

Nieuws van de bestuurstafel: wisseling 

van de wacht en meer  
 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief vertelden 

hebben er dit jaar belangrijke 

bestuurswisselingen plaatsgevonden. Bestuurslid 

Inez Stapper heeft inmiddels afscheid genomen 

en deze maand zal Ton Stikkelman het bestuur 

verlaten. Daarnaast is adviseur Trudie Dekkers 

van haar prepensioen aan het genieten.  

De nieuwkomers 

Per 19 juli  is Miriam Mulder gestart in de functie 

van administratief-secretarieel medewerkster en 

zal per 1 september Manon El-Masoudi de rol van 

adviseur gaan vervullen. 

De aspirant-bestuursleden Wouter van Diepen en 

Hans van Rossen hebben inmiddels de rol van 

respectievelijk voorzitter en penningmeester op 

zich genomen. Christien Remmelink is de 

vicevoorzitter en vormt samen met Wouter en 

Hans het dagelijks bestuur. Ook Fred Hess en 

Frank Wiegerink zetten hun 

bestuurslidmaatschap voort. Zo zijn we weer 

redelijk op kracht maar we kunnen nog wel meer 

versterking gebruiken. 

http://www.woonbond.nl/
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Training en activiteiten 

In de afgelopen maanden is het nieuwe bestuur 

door ‘Advies- en Communicatiebureau De 

Nieuwe Wind’ getraind op het gebied van 

volkshuisvesting. Deze training is onlangs 

afgesloten met een aantal teambuilding-sessies. 

Deze hadden als doel het team dichter tot elkaar 

te brengen en een duidelijke, gezamenlijke missie 

voor ogen te krijgen. Ook staat er nog een heidag 

op de agenda waar de bestuursleden, de leden 

van de Raad van Toezicht en het ondersteunend 

personeel elkaar op nog meer vlakken kunnen 

ontmoeten en het onderlinge contact kunnen 

versterken. 

Na een periode waarin we min of meer pas op de 

plaats moesten maken – mede vanwege de 

Coronaperikelen – is er weer een slagvaardig 

bestuur. Tevens kan het bestuur weer bijgestaan 

worden door een adviseur en een 

administratieve kracht.  

Vakantieperiode 

In verband met het inwerken van alle nieuwe 

medewerkers en de vakanties is ons kantoor 

gesloten van 21 juli tot en met 22 augustus. Voor 

dringende zaken kunt u mailen naar 

info@hohw.org of bellen naar 070-388 38 48 en 

een bericht achterlaten. Er zal dan contact met u 

worden opgenomen. 

Receptie 

Op 30 september a.s. organiseren wij een 

receptie. Hiervoor zult u begin september een 

uitnodiging van ons ontvangen. Op deze middag 

wordt het nieuwe bestuur en de ondersteuning 

van het kantoor HOHW aan u voorgesteld. 

Daarnaast zal er kort worden teruggekeken op 

het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het 

nieuwe jaar met o.a. de volgende onderwerpen: 

de energietransitie, duurzaamheid, 

kostenneutraliteit en, als gevolg van diverse 

maatregelen, de betaalbaarheid van woningen. 

Dit is tevens de gelegenheid om afscheid te 

nemen van Inez, Ton en Trudie. Dit alles onder 

het genot van een hapje en een drankje. 

 

 

 
   
Spui 240 
  2511 BX  DEN HAAG 
  Telefoon: 070 3883848 
  Mail: info@hohw.org   
  Website: www.hohw.org 

 

 

mailto:info@hohw.org
mailto:info@hohw.org
http://www.hohw.org/

