
 

       Reglement ten behoeve van 
       Fonds ter ondersteuning van activiteiten ten behoeve van huurders van Vestia Zoetermeer  
 
 
Algemeen 
De Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ) hanteert een regeling om een financiele vergoeding 
mogelijk te maken voor Bewoners Commissies of andere samenwerkingsvormen van huurders van Vestia 
Zoetermeer, dan wel  individuele huurders van Vestia Zoetermeer die iets gezamenlijk willen organiseren in het 
kader van leefbaarheid, wijk- en buurtactiviteiten voor huurders van Vestia Zoetermeer (bijv.  Kerst- of 
Nieuwjaarsbijeenkomsten, barbecues, ontmoetingsavonden, informatiebijeenkomsten voor bewoners).  
De middelen van het fonds vormen thans een bedrag van € 60,000,-- en zijn ontstaan uit het opgebouwde vermogen 
van de HBVZ , de contributies van huurders/leden van Vestia Zoetermeer en niet bestede gelden uit de begrotingen 
van de laatste jaren. Deze laatste gelden worden betaald uit de begroting van de Huurdersraad Vestia. 
De jaarlijkse onttrekking bedraagt max € 5.000,-- per jaar. De in te houden contributies van de huurders/leden van 
de HBVZ wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. 
Het vermogen wordt niet belegd maar is ondergebracht op een spaarrekening. 
 
Beheer en toezicht 
Er komt een commissie, bestaande uit maximaal vier leden, (drie huurders van Vestia en een onafhankelijk 
voorzitter). De leden namens de Vestia huurders worden gekozen in een Algemene Leden Vergadering van de HBVZ. 
De zittingstermijn is 3 jaar en   kan eenmaal verlengd worden. Het bestuur van de HBVZ benadert kandidaten voor de 
functie van onafhankelijk voorzitter. 
De commissie komt maximaal 4x per jaar bijeen, zal aanvragen beoordelen en deze ter advisering voorleggen aan 
het bestuur. De commissie brengt jaarlijks verslag uit dat wordt opgenomen in het Jaarverslag van de HBVZ. 
De leden van deze commissie ontvangen een presentievergoeding van € 25,-- per vergadering. 
 
Overig 
Bij het onverhoopt niet doorgaan van bovenbedoelde activiteit dient de bijdrage vanuit het fonds te worden 
terugbetaald, onder vermindering van de voor die activiteit gemaakte kosten. 
Deze regeling wordt gedeeld met alle huurders van Vestia Zoetermeer, alsmede Vestia. 
Bovengenoemde regeling wordt aangeduid als het Fonds van de HBVZ. 
Dit reglement is vastgesteld tijdens de buitengewone Algemene Leden Vergadering op 13 november 2017 te 
Zoetermeer. 
 
Zoetermeer, 13 november 2017 
Het bestuur van de  
Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer 
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