
 

Jaarverslag 2021 

Het jaar 2021 begon zoals 2020 was geëindigd; veel beperkingen door Corona. Digitaal vergaderen is 
de norm, lekker weinig reistijd en reiskosten. Maar wel weinig interactie, het overleg is van mindere 
kwaliteit, ook al doet iedereen zijn stinkende best. 

Het (b)lijkt dan ook een jaar van ‘op de winkel passen’, weinig nieuwe ontwikkelingen en minder 
voortgang in de lopende zaken. 

Bij Woonborg wordt hard gewerkt aan een nieuw Koersplan voor 2022 – 2025. Daarvoor worden een 
aantal (live!) bijeenkomsten gehouden. Diverse bestuursleden van AH WOON hebben daaraan 
deelgenomen, naast andere betrokkenen zoals besturen van dorpsverenigingen, aannemers, RvC 
(Raad van Commissarissen) en gemeentebestuurders. In 2022 zal het Koersplan verschijnen. 

Verder zijn we druk met de gebruikelijke zaken: tien keer vergaderen we als bestuur, we hebben 
zeven keer Regulier Overleg met Woonborg, drie keer met de directie en twee keer met de RvC. 

Daarnaast zijn er nog de contacten met de Huurdersorganisaties in Drenthe en Groningen 
(provinciaal) en met de Huurdersorganisaties in de gemeente Groningen. 

Met HBV (huurdersbelangenvereniging) SEW Eelde trekken we veel gezamenlijk op. Wij 
vertegenwoordigen hen bij Thuiskompas en bij de Provinciale Vergadering van de Woonbond. Zij zijn 
naast onze adviseur, onze stem bij het ambtelijk overleg over de Prestatieafspraken in Tynaarlo. 

Wanneer we na de relatief coronavrije zomervakantie weer vaart willen maken, slaat de lockdown 
opnieuw toe. Grootste effect had dit op onze Algemene Ledenvergadering in november, die we 
noodgedwongen digitaal hebben moeten doen. Ondanks een redelijke opkomst en een prima 
vergadering toch liever live! Iedereen zal dit beamen.  

Nog één klein uitstapje: we denken wel dat we in een unieke situatie zitten, maar al in maart 2021 
wordt door de Woonbond een Webinar gehouden over: Energiearmoede. 

Ik hoop veel huurders te ontmoeten op onze jaarlijkse ledenvergadering in 2022. Op naar een gezond 
en goed volgend jaar! 

 

Jan Emmens,  
voorzitter AH WOON 


