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Voorwoord 
 

Na een voor iedereen roerig jaar door corona, waarin de CPRW een nieuwe bestuursstijl 
introduceerde en een onzekere tijd voor vele huurders, wil de CPRW staan voor goed en betaalbaar 
wonen.  
De CPRW wil via huurderspanels beter inzicht krijgen wat de Woonbronhuurder belangrijk vindt en 
wat er speelt. Ons doel is om zoveel mogelijk meningen te gaan horen in 2021 zodat we weten wat 
wij voor de bewoners kunnen doen.  
Het bestuur van de CPRW bestaat uit louter vrijwilligers die de huurders in hun vrije tijd 
vertegenwoordigen. Daarom is het heel fijn dat in 2021 het bestuur wordt uitgebreid en zo een nog 
betere afspiegeling van de achterban wordt. Het is goed om te zien dat na een intensieve 
wervingscampagne participatie bij de bewoners leeft. Participatie kan alleen door goed samen te 
werken met regionale en lokale bewonersorganisaties, wijkteams en andere maatschappelijke 
organisaties. Zij vertellen ons wat er in de wijk leeft zodat wij erover in gesprek kunnen met 
Woonbron. 
 
Door de vele onderwerpen waarop wij inspraak hebben is het steeds meer van belang dat we echt 
weten wat er onder de bewoners leeft. Hoe peil je continue de meningen van bewoners van meer 
van 45.000 woningen? Daarom wil de CPRW bewonerspanels opzetten. De CPRW overlegt veelvuldig 
met het bestuur van Woonbron. Diverse adviezen worden gegeven; gevraagd maar ook ongevraagd 
waarbij het belangrijk is dat Woonbron de CPRW steeds vroegtijdig betrekt in het proces van 
huurdersparticipatie. Zodat wij vanaf het begin al mee kunnen denken. Dit bevordert de goede 
samenwerking. En maakt het verschil.  
 
Gezamenlijk met Woonbron doen wer er alles aan om de klanttevredenheid te doen stijgen. De 
CPRW wil midden tussen de huuurders staan want je bent net zo sterk als je je zwakste schakel  
 
De CPRW is blij met een goede samenwerking met Woonbron. Om deze samenwerking nog  
te verbeteren hebben wij een participatiekalender ontworpen om gezamenlijk in te zetten op 
betaalbaar wonen in een fijne en veilige wijk voor iedereen; voor iedere bewoner van Woonbron. 
 
Aat van den Akker, voorzitter CPRW 
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1. CPRW in ontwikkeling 
 
Waarom en waarvoor de CPRW? 
Wij zijn de bewonersraad van Woonbron en adviseren over het beleid van Woonbron en denken mee 
over actuele thema’s. Onze leden zijn betrokken bewoners die zich als vrijwilliger inzetten, en 
spreekbuis zijn van alle huurders en woningeigenaren bij Woonbron. Voor ons én Woonbron is het 
heel belangrijk dat bewoners meepraten. Woonbron geeft aan dat ze door de samenwerking met ons 
beter weet wat bewoners belangrijk vinden. Daardoor kan Woonbron keuzes maken die nog meer 
aansluiten bij de behoeften van klanten. 

Visie en structuur van participatie 
Wij zijn sinds april 2016 in gesprek met Woonbron over de vernieuwing van de participatie.  
In 2018 zijn eerste afspraken gemaakt over de samenwerking en de organisatiestructuur van de 
CPRW en Woonbron en de lokale huurdersvertegenwoordiging(en). Hierin zijn wij op strategisch 
onderwerpen gesprekspartner van Woonbron en hebben wij een faciliterende en sturende rol in het 
ontwikkelen en onderhouden van participatie op lokaal niveau in de vier gemeenten.  

De afspraken moeten in 2021 een vervolg krijgen in een samenwerkingsovereenkomst die gevoed 
wordt door een gezamenlijke visie op participatie. 

Woonbron heeft in haar organisatiestructuur het werkgebied verdeeld in diverse regio’s met ieder 
een regiodirecteur. Deze is verantwoordelijk voor de participatie in de regio. Naast de CPRW spreken 
zij daarom ook met lokale huurdersvertegenwoordigingen (per regio).  

CPRW nu en in de toekomst 
De huidige bestaande bewonersvertegenwoordigingen (lokale huurdersorganisaties en 
bewonerscommissies) en de individuele huurders zien we als onze achterban.  

Wij willen de participatie van de huurders versterken en de betrokkenheid en steun van een zo breed 
mogelijke groep huurders realiseren. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om hoe een 
vertegenwoordiging heet of georganiseerd is, maar meer gezien wordt als een plek waar huurders 
zich in organiseren, en die vervolgens samen activiteiten gaan organiseren. Hierbij hebben zij ook 
verbinding met ons, de CPRW. Participatie, actief, breed en gevarieerd, geeft de richting aan. 

Wij vervullen en ontwikkelen in 2021 onze rol als strategische partner voor Woonbron en of de 
gemeenten. Aan de overlegtafel bij de prestatieafspraken en de gesprekken met het bestuur van 
Woonbron over (ongevraagde) adviezen.  

Om de verbinding met de lokale huurdersvertegenwoordigingen en de strategische rol goed te 
vervullen is heldere communicatie en het maken van goede (werk)afspraken nodig over hoe je dat 
doet met elkaar. In 2021 willen wij daarom de volgende zaken in ieder geval oppakken. Deze komen 
ook terug in de participatiekalender: 
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• Wij en Woonbron hebben ieder een eigen idee over en verantwoordelijk in 
huurdersparticipatie. In 2021 gaan wij op deze basis een gezamenlijke visie op participatie 
maken en op basis daarvan samenwerken (vast te leggen in een 
samenwerkingsovereenkomst).  

• We gaan in 2021 verschillende vormen van betrokkenheid van de achterban organiseren.  
Om hen actief te informeren en betrekken bij adviezen en besluiten. In deze tijd van corona 
gaan we dit meer digitaal doen.  

• De nadruk ligt daarbij niet alleen op georganiseerde huurders op lokaal niveau. Wij gaan ook 
op zoek naar individuele huurders en bewonerscommissies die weten wat er in een complex, 
straat of buurt speelt, samen met de lokale huurdersorganisaties.  

• We gaan naar cocreatie in plaats van actie en reactie. We gaan organiseren dat CPRW in een 
vroeg stadium aansluit en betrokken wordt bij de beleids- en besluitvorming van Woonbron. 
Daarbij gaan we ook beter de achterban betrekken en raadplegen.  

 

Verder blijven wij de informatie, vragen, obstakels enzovoorts die wij ontvangen uit de regio’s en van 
lokale huurdersvereniging en bewonerscommissies “terugbrengen” naar de overleggen met 
Woonbron. Daarbij is ook meer aandacht en sturing gewenst op de bewonerscommissies (door de 
VBC). Op dat niveau is een belangrijke verbetering van de participatie nodig en mogelijk. 

Naast afspraken met Woonbron en de achterban is het goed organiseren van onze interne 
organisatie belangrijk. Wij komen als bestuur eens in de 4 weken bij elkaar, soms vaker indien nodig. 
De vele activiteiten vragen veel van de bestuursleden. Daarom zijn de taken en aandachtsvelden 
binnen het bestuur verdeeld (al moet dat nog scherper), zodat niet iedereen zich in alle onderwerpen 
hoeft te verdiepen, en hebben we externe ondersteuning ingehuurd, secretarieel en beleidsmatig. 

Verder hebben wij ook de bestuurlijke rollen verdeeld, waarbij de rol van de voorzitter wisselend 
door bestuursleden wordt vervuld. 
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2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 
 
De kern van het werk van CPRW is het beïnvloeden van (woon)beleid van Woonbron in de vier 
gemeentes. Dit doen wij met en voor huurders van Woonbron. Hoe meer huurders betrokken zijn bij 
de invloed op beleid hoe meer invloed we hebben. Deze invloed oefenen we uit in samenwerking en 
overleg met Woonbron, lokale huurdersorganisaties en gemeentes. Onder andere door:   
 

1. gezamenlijke prestatieafspraken te maken met Woonbron en de gemeentes voor de komende 
jaren. Hier werken wij aan een meerjarig plan voor het wonen in brede zin. Belangrijke 
onderwerpen die wij hier bespreken zijn o.m.:   
- betaalbaarheid/bereikbaarheid 
- nieuwbouw/beschikbaarheid 
- leefbaarheid 
- huisvesting van kwetsbare doelgroepen 

2. advies over bijvoorbeeld huurbeleid, duurzaamheid, vastgoedbeleid of leefbaarheidsbeleid 
van Woonbron. Dit doe wij op basis van onze wettelijke adviesrechten, maar wij geven ook 
ongevraagd advies. Door initiatief te nemen vanuit huurders(belang) ontstaat ook cocreatie  
met Woonbron en groeit de invloed van huurders;  

3. informeren van en ophalen bij huurders van Woonbron en de lokale 
huurdersvertegenwoordigers wat er leeft in de gemeentes, straten en buurten.  

 
Goed invloed uitoefenen – met resultaat – vragen dus om een goede organisatie en het maken van 
heldere afspraken over hoe je dat doet. De meeste afspraken hierover staan in de (nader uit te werken 
en bekrachtigen) samenwerkingsovereenkomst van CPRW en Woonbron. 
 
Voor 2021 hebben we daarnaast concreet en inzichtelijk gemaakt wat we in 2021 gaan doen en hoe 
we dat gaan doen. Dit staat in onze participatiekalender. De participatiekalender is een overzicht van 
de (beleids)onderwerpen waarbij Woonbron ons advies of visie vraagt, maar ook wat wij namens de 
huurders belangrijk vinden dat er besproken wordt.  
 
Een eerste versie van deze kalender hebben wij dit jaar voor het eerst samen met Woonbron 
opgesteld, zodat het ook meteen een ‘afsprakendocument’ is. De huidige versie van de 
participatiekalender behoeft nog nadere uitwerking en bespreking.  Dat zal ieder jaar beter gaan. 
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Een greep uit de participatiekalender, met activiteiten die wij dit jaar met prioriteit gaan oppakken:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Advies geven over het koersdocument en bedrijfsplan van Woonbron 
• Een goed gesprek over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en advies daarover 
• Ongevraagd advies over en cocreatie bij beleid inzake ontruimingen van inwoners na 

overlijden van de hoofdhuurder 
• Een goed gesprek en advies over de dienstverlening van Woonbron 
• Advies en cocreatie op het gebied van vitale wijken en Thuis in de wijk 
• Een gezamenlijk visie op participatie maken en op basis daarvan een structuur en 

samenwerkingsovereenkomst uitwerken 
• Een huurderpanel opstarten waarbij we de achterban digitaal bevragen op actuele  

onderwerpen (en sowieso meer aandacht schenken aan de relatie en communicatie met de 
achterban) 

• En uiteraard ‘reguliere’ zaken die voortvloeien uit de kern van het beleid van Woonbron, 
gemeenten en huurders, zoals over huurbeleid/betaalbaarheid, beschikbaarheid/nieuwbouw 
en kwaliteit/ duurzaamheid van wonen. 

 

Zie verder participatiekalender in bijlage. 
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3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 
 
Het bestuur werkt voor (de belangen van) de huurders en woningzoekenden van Woonbron.   
De volgende personen vormen samen het bestuur van CPRW:  

Naam  Functie 
Aat van den Akker Voorzitter a.i. 

Angela De Jongh-Blijd Secretaris 
Andrea Horsten Penningmeester 

Malika el Ajjouri Bestuurslid     

 
Wij ontwikkelen ons aan de hand van een aantal uitgangspunten om een goed bestuur te zijn en 
blijven. In 2021 zijn wij scherp op onderstaande uitgangs- en aandachtpunten:  

• Wij beheren en behouden onze contacten met de achterban en het netwerk op een 
gestructureerde manier. Dit vraagt aandacht. 

 
• Wij zorgen dat de achterban met CPRW mee kan denken en doen. In 2021 organiseren wij 

daarvoor een digitaal huurderspanel en houden we een achterbanraadpleging onder 
huurders van Woonbron. Daarnaast gaan wij de achterban vaker informeren over wat wij 
doen en bereikt hebben. Steeds meer digitaal via onze Facebookpagina en website.  
 

• Wij nodigen huurders actief uit met ons mee te doen op een manier en bij een onderwerp 
dat aansluit bij interesses, tijd en ervaring.  
 

• Een goed bestuur ontwikkelt zich. In 2021 volgen wij trainingen om onze kennis en zo onze 
invloed te vergroten. Daarnaast evalueren we ook in 2021 ons eigen functioneren en de 
samenwerking met Woonbron.  
 

• Een goede relatie met Woonbron wordt steeds belangrijker. Omdat wij meer zelf initiatief 
nemen en op onderwerpen met Woonbron gaan cocreëren (zoals de visie op participatie). 
Vanuit een goede relatie kunnen wij beter samenwerken vanuit een onafhankelijke positie. 

 
• Wij willen ons blijven vernieuwen en versterken. Dat kan alleen wanneer de basis goed is.  
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4. Communicatie en relatie: doe je mee?! 
Wij doen als CPRW-bestuur veel. Er is ook veel te doen en dat kunnen wij niet alleen als 
bestuursleden. Het informeren en betrekken van de achterban is daarbij niet voldoende. Wij willen 
dat de achterban ook meedoet met ons. Hier gaan wij in 2021 mee aan de slag zodat iedereen die 
mee wil doen dit ook kan doen.  

Wij nodigen alle huurders van Woonbron uit de participatiekalender te bekijken. Staat hier een 
onderwerp in waarvoor je je in wil zetten óf mis je een onderwerp neem dan contact op met ons.   
Wij maken graag kennis met je en kijken samen hoe jouw inzet het beste aansluit bij het onderwerp  
en jouw wensen en mogelijkheden.   

Meer informatie over ons is te lezen op onze website: www.cprw.nl. Wij zijn het beste bereikbaar via 
de mail: secretariaat@cprw.nl  
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Bijlage: Participatiekalender CPRW/Woonbron 2021 

 

nr Prio Onderwerp afkomstig uit status toelichting Participatieniveau Werkwijze Proceseigenaar CPRW

1 2 3

1 Maken jaarplan en begroting Jaarplan 2021 CPRW Q3 Toetsen bij achterban, Woonbron en stakeholders nvt Angela & Andrea

2 Opstellen participatiekalender Q4
Samen met Woonbron voorafgaand aan jaar opstellen 

van jaarlijkse participatiekalender
Coproductie

in gesprek Woonbron-

management en 

CPRW-bestuur

Secretariaat

3 Maken jaarverslag en rekening Jaarplan 2021 CPRW Q1
Verantwoording aan achterban, Woonbron en 

stakeholders
nvt Secretariaat & Andrea

4 Dienstverlening/klachten Ongevraagd advies

Kwaliteit dienstverlening en afhandeling klachten, o.a. 

zichtbaarheid Woonbron, niet alleen focus op de 7,4; 

breder en anders kijken (analyse). Huurder moet zich 

gehoord weten en voelen

Coproductie
Werkgroep, 

startnotitie 
Angela & Malika

5 Beleid ontruimingen Ongevraagd advies

Huisuitzetting van kinderen bij overlijden 

ouders/hoofdhuurder (en: hoe snel te reageren bij 

dergelijke calamiteiten)

Adviseur Startnotitie Andrea 

6 Vitale wijken/leefbaarheid Ongevraagd advies Ook relevant voor prestatieafspraken Coproductie Angela & Andrea 

7
Huurprijsbeleid 2021 

(betaalbaarheid)
Wettelijk advies

Advies eind maart 2021Bijeenkomst (CPRW- en RBRW-

leden, geïnteresseerde huurders, medewerkers WB) in 

januari 2021. Sluit  Woonbond/Huurdershuis aan? 

Adviseur Francis

8 Koersdocument bedrijfsplan Wettelijk advies
Ronde tafelgesprekken zijn uitgesteld. (oud)CPRW is 1 

vd partijen met wie WB “rond de tafel” wil zitten. (Q1)
Adviseur Andrea

9
Herijking beleid 

woonruimtebemiddeling
Wettelijk advies

Hangt samen met koersdocument en afspraken 

gemeenten. (Q1)
Adviseur Aat

10
Woningmarktafspraken 

Haaglanden/Delft
Wettelijke informatie Q1 Toehoorder Malika

11
Vastgoedsturing 

(beschikbaarheid)
Wettelijk advies

Verkoop, nieuwbouw, renovatie, sloop, etc: 

portefeuillestrategie én grote projecten

Adviseur van beleid, 

op de hoogte van 

grote projecten

Aat

12 Duurzaamheid Wettelijk advies Q1 Adviseur Aat

13 Beleid kookgas verwijderen Wettelijk advies
Aparte aanvraag afsluiten van gas en de maatregelen 

om elektrisch te gaan koken
Adviseur Aat & Malika

14 Beleid aanluiten op warmtenet Wettelijk advies

Omdat er diverse trajecten lopen in Delft, Dordrecht 

en Rotterdam heeft het onze voorkeur één 

overkoepelende afspraak te maken op Concern-niveau 

wat vervolgens per regio specifiek gemaakt wordt.

Adviseur
Benen op tafel 

overleg
Roulerend

15
Jaarlijkse verantwoording 

serviceabonnement
overleg / terugkoppeling Overleg/terugkoppeling Q2 Adviseur Bestuur

16 Prestatieafspraken 2022 advies + medeondertekening

afvaardigingen CPRW en RBRW ondertekenen, evt. 

door vertegenwoordigers huurdersorganisaties (april - 

juni 2021)

Coproducent/  mee-

beslisser

Angela + adviseur 

Woonbond

17
Jaarverslag + jaarrekening 2020 

Woonbron
Wettelijke informatie Mei, juni 2021 Toehoorder Bestuur

18

Evaluatie/aanpassing 

Koersdocument/bedrijfs plan 

(jaarplan 2022)

Wettelijk advies Juni, juli 2021 Adviseur Bestuur

19 Jaarplan Woonbron 2022 Wettelijk advies Q4 Adviseur Bestuur

20 Kwetsbare doelgroepen Ongevraagd advies Huisvesting, informatie, ondersteuning Adviseur Andrea

21 Achterbanraadpleging Jaarplan 2021 CPRW Coproductie Aat & Malika

22 Huurderspanel Jaarplan 2021 CPRW
Een groep huurders die af en toe digitaal bevraagd 

kunnen worden door CPRW (en evt Woonbron). 
Coproductie Aat & Malika

23 Social media Jaarplan 2021 CPRW Website en Facebook updaten en gebruiken Initiatief Secretariaat & Angela

24 Visie op participatie Jaarplan 2021 CPRW

Doel: een goed gesprek over participatievisie en -

structuur (uitgangspunten) en afspraken over wat 

Woonbron en CPRW over en weer van elkaar kunnen 

verwachten in 2021 e.v.

Coproductie Stuurgroep Aat & Malika

25
Samenwerkingsovereen-komst 

Woonbron - CPRW (SOK)
Jaarplan 2021 CPRW

O.b.v. gedeelde participatievisie én vanuit bestaande 

(?) SOK samenwerking vormgeven en updaten
Coproductie Stuurgroep Aat & Malika

26 Proces rond adviesaanvragen Jaarplan 2021 CPRW
Doel: eerder betrokken worden bij informatie en 

toelichten vóór de adviesaanvraag
Coproductie Bestuur

27
Lokale betrokkenheid (Thuis in 

de wijk)
Jaarplan 2021 CPRW

Doel: hoe richten we dit samen met Woonbron in? 

Wat zijn de verwachtingen  over de inhoud en 

investering? Moet bestuur CPRW dit doen of juist 

huurders in de wijken? 

Meebeslisser Startnotitie Angela & Andrea

28
Samenwerking met 

stakeholders
Jaarplan 2021 CPRW

Op welke gebieden en momenten werkt CPRW samen 

met gemeente en bijvoorbeeld  zorgorganisaties?
Initatiefnemer Bestuur

29 Training en cursussen Jaarplan 2021 CPRW Opleidingsplan (A-4) opstellen nvt Bestuur & adviseur

30 Overleg RVC Jaarplan 2021 CPRW

Overleg en relatie met huurderscommissaris  

oppakken
nvt Bestuur

31

Informatie over afgeronde 

activiteiten Woonbron
Jaarplan 2021 CPRW

Verzoek aan Woonbron om door te geven wanneer 

projecten afgerond zijn. 
Toehoorder Secretariaat

32
Interne organistie Woonbron Jaarplan 2021 CPRW

Signalen over hoog ziekteverzuim. Welke invloed 

heeft dit op dienstverlening én financiën 
Adviseur overleg OR Bestuur

versie 18-01-2021

Prioriteit

jan-21

nieuw item

Behoeft aandacht 
afgerond

Betrekken achterban/communic.

Lopend
Aanloop/voorbereiding

Overig

Algemeen

Informatie, advies, instemming, 

Ontwikkelagenda
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Bijlage: begroting CPRW 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan - juni Begroting Verschil
2020 2021

BATEN
Totaal 100.000     130.240  -30.240    

LASTEN
Huisvestingskosten -2.345         -7.000       4.655         

Kantoorkosten -2.932         -11.540     8.608         

Reiskosten -735            -2.500       1.765         

Vrijwilligersvergoeding -                 -22.750     22.750       

Ondersteuning en lidmaatschappen -32.398       -66.000     33.602       

Vorming en opleiding -303            -15.000     14.697       

Administratie -2.258         -5.000       2.742         

Onvoorzien -                 -450         450            

Bewonerscommissies -62.045       -               -62.045      

Afschrijvingskosten -217            -               -217          

BEDRIJFSRESULTAAT -3.233       -              -3.233      

Ontvangen rente -                 -               -                
-               

Betaalde rente -                 -                

RESULTAAT -3.233       -              -3.233      

Begroting CPRW 2021
p/a M.A. de Ruijterstraat 137

3201 CK  Spijkenisse

Pag. 1
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Toelichting op de baten en lasten
jan - juni Begroting Toeliching

2020 2021
Specificatie van de baten
Bijdrage vanuit woonbron 100.000       130.240    
Overige inkomsten -                 -              -                                                                                                                                                              
Incasso's -                 -              -                                                                                                                                                              

100.000       130.240    -                                                                                                                                                              

Huisvestingskosten
Huur huurdersvereniging 1.467          
Huur overige ruimten 746             7.000        Vergaderingen overlegwet, oprichting bewonerscommissies etc wanneer het niet bij Woonbron kan.
Gas electra en Water 55              
Gemeentelijke belastingen 77              

2.345          7.000        -                                                                                                                                                              

Kantoorkosten
Schoonmaakkosten -                 -              
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 349             840          Als gevolg van wijzigingen in het dagelijks bestuur is er besloten tot het afsluiten van deze verzekering
Internet en abonnementskosten 465             -              
Kosten secretariaat -                 
Porto en telefoon 72              -              
Comunicatie -                 8.000        Aanpassen huidige website en onderbrengen bij beter bereikbaar bedrijf
Telefoonkosten -                 1.000        Enkele CPRW leden zullen ook onkosten maken voor door het gebruik van hun prive telefoon
Kantoorbenodigdheden incl cartridges 465             450          
Consumpties 40              -              
Bestuurskosten 1.541          -              
Boeken -                 750          -                                                                                                                                                              
Kerst presentje -                 500          -                                                                                                                                                              

2.932          11.540      -                                                                                                                                                              

Reiskosten
Overleggen op regionaal niveau e.d. 735             2.500        De CPRW leden zijn woonachtig in de gehele Randstad, reiskosten kunnen voor hen niet worden uitgesloten

Vrijwilligersvdrgoeding
Vrijwilligersvergoeding -                 22.750      
Overige zoals themabijeenkomsten -                 

-                 22.750      -                                                                                                                                                              

2021

Pag. 1

jan - juni Begroting Toeliching
2020 2021

Ondersteuning en lidmaatschappen
Lidmaatschappen 12.646        26.000      -               Er is een goede afweging gemaakt omtrent het lid blijven.
Ondersteuning woonbond 4.532          8.000        -               Ieder jaar komen er meer adviesaanvragen waarbij professionele kennis moet worden "ingekocht"
Ondersteuning administratief en secretarieel 15.220        32.000      -               Door de veel omvattende taken van een CPRW lid zijn allerlei hand en spandiensten noodzakelijk

32.398        66.000      -               -                                                                                                                                                              

Vorming en opleiding
Teambuilding en samenwerking 5.000        Elkaar buiten de vergaderingen beter te leren kennen is teambuilding erg belangrijk
Volgen van cursussen 303             10.000      -               Om de kennis uit te breiden en op de hoogte blijven van de huidige problematiek, zijn cursussen onontbeerlijk

303             15.000      

Administratie
Bankkosten 114             -              -               -                                                                                                                                                              
Administratiekosten 2.144          5.000        -               Gezien de eisden van Woonbron is er veel ondersteuning nodig

2.258          5.000        -               -                                                                                                                                                              

Onvoorzien
Onvoorziene uitgaven -                 450          -               

Bewonerscommissies
VBC Delft 20.000        
VBC Ijsselmonde 14.500        
Bewonersraad Dordrecht 3.795          -               
Bewonersraad Dordrecht oude jaren 13.500        -              -               
De Samenwerking 6.000          
Bewonersraad Delfshaven 500             
Zorgzaam wonen 3.750          -               

62.045        -              -               -                                                                                                                                                              

Afschrijvingskosten 217             -               -                                                                                                                                                              
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