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Van Het Directeurencontact 

naar 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties 

 

Het bestuur van Het Directeurencontact heeft zich in de afgelopen periode gebogen over het 

huidige doel, de werkwijze en de positie van Het Directeurencontact en legt u graag de 

volgende notitie voor ter besluitvorming. 

 

1. Aanleidingen 

 

1.1 Grotere behoefte om professionaliteit van bestuurder centraal te stellen 

Bestuurders van woningcorporaties staan in het brandpunt van de belangstelling. Vanuit de 

politiek, media en toezichthouders bestaat meer dan ooit de behoefte de professionaliteit 

van de bestuurder centraal te stellen, zowel met betrekking tot het verlangde kennisniveau 

als tot de gewenste competenties van de bestuurder. Dat betekent volgens het bestuur van 

Het Directeurencontact dat verdere uitwerking gegeven moet worden aan de al eerder 

geformuleerde doelstelling: ‘ bevordering van goed leiderschap en professionaliteit van de 

bestuurder’.  

 

1.2 Grotere verschillen in taakopvatting tussen corporaties 

Corporaties verschillen steeds meer van elkaar in de wijze waarop ze inhoud geven aan hun 

taak “het huisvesten van groepen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien”. Dit 

is deels het gevolg van het woningmarktgebied waarin de corporatie werkzaam is. Dit leidt 

ertoe dat opvattingen over gewenste koers in beleidsontwikkeling en belangenbehartiging 

steeds meer uiteenlopen en tegelijkertijd er een grote behoefte bestaat aan informatie en 

discussie over de koers van de belangenbehartiging van Aedes in Het Directeurencontact.  

 

1.3 Koppeling Aedes-lidmaatschap - lidmaatschap Directeurencontact ter discussie 

In zowel het reglement van Het Directeurencontact als in het convenant tussen Aedes en Het 

Directeurencontact is als voorwaarde voor het persoonlijke lidmaatschap van de directeur(-

bestuurder) opgenomen dat de corporatie lid dient te zijn van Aedes. 

Dit heeft ertoe geleid dat meerdere leden hun lidmaatschap van Het Directeurencontact 

hebben moeten beëindigen als gevolg van opzegging van het lidmaatschap van Aedes. Het 

bestuur van Het Directeurencontact heeft daarom verzoeken om de continuering van het 

lidmaatschap van Het Directeurencontact moeten afwijzen. 

 

1.4 Roep om transparante en goed toepasbare beloningscode voor bestuurder  

Ook de vraag om een eenvoudige, transparante en goed toepasbare beloningscode voor  

bestuurders met een verplichtend karakter deed zich steeds luider horen. 

Het Aedes-bestuur heeft in 2009 in goed overleg met het bestuur van Het Directeurencontact 

besloten dat de ontwikkeling van een Sectorbrede Beloningscode Bestuurders 

Woningcorporaties een gezamenlijke opgave is van de Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties en Het Directeurencontact, als vertegenwoordigers van respectievelijk de 
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werkgeverspartij en van de werknemerspartij. Het Directeurencontact is echter geen formele 

vereniging en in het huidige reglement is niet voorzien in besluitvorming  door de plenaire 

vergadering over de beloningcode en de toekomstige aanpassingen daarin. Ook voorzien het 

huidige convenant tussen Aedes en Het Directeurencontact en het huishoudelijke reglement 

niet in belangenbehartiging met betrekking tot de sectorbrede Beloningscode Bestuurders 

Woningcorporaties. 

Wil de belangenbehartiging op het terrein van de Beloningscode Bestuurders 

Woningcorporaties uit naam van alle bestuurders kunnen gebeuren, dan moet het 

lidmaatschap voor iedere bestuurder van een woningcorporatie mogelijk zijn. 

 

Ten gevolge van bovenstaande ontwikkelingen doet het bestuur van Het Directeurencontact  

de volgende voorstellen aan de plenaire vergadering met betrekking tot  omvorming van Het 

Directeurencontact in de Nederlandse Vereniging  Bestuurders  Woningcorporaties  en 

aanpassing van doel, de wijze waarop zij het doel wil bereiken en kerntaken om deze te 

realiseren. Tevens worden voorstellen gedaan ten aanzien van lidmaatschap, de omzetting in 

een formele vereniging, de positie ten opzichte van Aedes, statuten op hoofdlijnen, 

contributie en begroting.  

 

2.Doel van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) 

 

Het bestuur van Het Directeurencontact is ervan overtuigd dat de komende jaren cruciaal zijn 

voor de sector en dat één van de belangrijke ijkpunten de professionaliteit van de bestuurder 

van de woningcorporatie zal zijn. De bestuurders zullen door stakeholders, toezichthouders, 

politiek en media steeds nadrukkelijker op professionaliteit beoordeeld en afgerekend 

worden. 

Dit betekent, in de optiek van het bestuur van Het Directeurencontact, dat de Nederlandse 

Vereniging Bestuurders Woningcorporaties als een landelijk platform voor bestuurders een 

samenbindende en faciliterende rol moet willen spelen in de ontwikkeling van de 

professionalisering van de corporatiebestuurder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur stelt voor over te gaan tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging 

Bestuurders Woningcorporaties met formele status middels statuten en huishoudelijk 

reglement en dat de vereniging zich het volgende doel stelt: 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties stelt zich als doel de 

professionaliteit van de bestuurder van de woningcorporatie te bevorderen en de belangen van 

de professionele bestuurder als werknemer in brede zin te behartigen. 
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Dit betekent dat de vereniging initiatieven ontwikkelt die gericht bijdragen aan de 

professionaliteit van de bestuurder. Dit gebeurt door: 

� het aanbieden van leiderschapsprogramma’s waarbij ondermeer aandacht geschonken 

wordt aan competenties van bestuurders in relatie tot de ontwikkelingen in de 

volkshuisvesting en maatschappij; 

� thema’s die bijdragen aan de professionaliteitsbevordering te programmeren op de 

plenaire vergadering. Hierbij kan gedacht worden aan goed werkgeverschap, 

risicomanagement, het omgaan met de paradox van de maatschappelijke onderneming, 

relatie bestuur-toezichthouder, reputatiebeleid, etc.; 

� het aanbieden van coaching; 

� de jaarlijkse corporatiedirecteur-award op een aspect van professionaliteit van de 

bestuurder te richten; 

� bijeenkomsten te organiseren met collega-bestuurders uit vergelijkbare maatschappelijke 

ondernemingen om informatie en ervaringen met betrekking tot actuele thema’s op 

gebied van de professionaliteit van de bestuurder uit te wisselen; 

� informatieverstrekking over de actuele ontwikkelingen op het terrein van 

beleidsontwikkeling en belangenbehartiging door Aedes en discussie hierover met Aedes. 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties neemt hierover geen 

standpunten in naar andere partijen zoals ministerie, politiek en overige belanghouders; 

� informatieverstrekking over de actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting door 

andere relevante partijen en discussie hierover met betreffende partijen; 

� het entameren van de dialoog tussen leden, het verkennen van verschillende visies van 

leden, waarbij ruimte gegeven wordt aan tegendraadse en nieuwe ideeën in een open en 

niet -uitsluitende sfeer. 

 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties doet dit door: 

�  op collectief niveau, met betrekking tot de Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties 

zich als gesprekspartner op te stellen voor Aedes, de Vereniging van Toezichthouders 

Woningcorporaties, de overheid, politiek en overige relevante belangenorganisaties in de rol 

2.1 Het bevorderen van de professionaliteit van de bestuurder van de woningcorporatie 

2.2 De belangenbehartiging van de bestuurder van de woningcorporatie als werknemer in brede 

zin  

Het bestuur stelt voor dat de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties om 

haar doel te bereiken zich inzet op: 

2.1 het bevorderen van de professionaliteit van de bestuurder van de 

woningcorporatie en in het verlengde hiervan het inzicht verstrekken en door middel 

van discussie verdieping aan te brengen in kennis van recente ontwikkelingen op het 

terrein van de volkshuisvesting; 

2.2 de belangenbehartiging van de bestuurder als werknemer in brede zin en in het 

verlengde daarvan de belangenbehartiging van de sectorbrede Beloningscode 

Bestuurder Woningcorporaties vanuit de werknemersrol; 

2.3 het creëren van een ontmoetingplaats voor bestuurders van woningcorporaties. 
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van ‘werknemersorganisatie’; 

� op individueel niveau, een Regeling Individuele Rechtsbijstand aan te bieden. 

 

 

� De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties biedt haar leden een 

ontmoetingsplaats waarbij ook informeel, in kleiner verband het uitwisselen van 

informatie en kennis met oog op competentieontwikkeling gefaciliteerd wordt.  

 

3. Hoe werkt de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties 

 

3.1 Plenaire vergaderingen 

De plenaire vergadering is het forum waar de leden elkaar een paar keer per jaar ontmoeten. 

Het laatste nieuws uit de bedrijfstak over actuele thema’s staat op de agenda. Het bestuur 

van Aedes is hierbij aanwezig en gaat met de aanwezigen in gesprek: centraal staat een vrije 

uitwisseling van informatie en visies. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de 

professionalisering van de corporatiebestuurder. De inleiders zijn smaakmakers op een bepaald 

gebied en komen o.a. uit de volkshuisvesting, het bedrijfsleven, politiek en wetenschap. 

 

3.2 Specials  

In de specials, bijeenkomsten van één dagdeel, worden specifieke thema’s besproken die 

interessant zijn voor een deel van de leden. Ook daar is ruimte om informatie uit te wisselen 

en in discussie te gaan met collega’s die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. 

 

3.3 Commissies 

Commissies worden ingesteld voor onderwerpen die om meer permanente aandacht vragen, 

zoals de commissie die zich bezighoudt met de Sectorbrede Beloningcode Bestuurders 

Woningcorporaties. 

 

3.4 Regeling Juridische Bijstand 

De regeling wordt facultatief aangeboden aan de leden tegen jaarlijks vast te stellen bedrag. 

 

3.5 Excursies 

Er staat ieder jaar een buitenlandse excursie op het programma. Tijdens een dergelijke 

informatieve reis kunnen de deelnemers kennis nemen van andere volkshuisvestingsystemen 

en nieuwe ideeën opdoen. Als opvallende nieuwe ontwikkelingen in Nederland te zien zijn, 

wordt hier ook aandacht aan besteed. 

 

2.3 Ontmoetingplaats voor bestuurders 

Het bestuur stelt voor dat: 

Het programma van de Nederlandse Vereniging  Bestuurders  Woningcorporaties bestaat 

uit bijeenkomsten en activiteiten zoals plenaire vergaderingen, specials, commissies,  

leiderschapsleergangen, Regeling Juridische bijstand, de jaarlijkse Award voor de 

corporatiebestuurder,  website , coaching voor de bestuurder en excursies. 

Vanzelfsprekend worden de programmaonderdelen zo nodig aangepast. 
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3.6 Nieuwjaarsbijeenkomst 

In januari wordt een bijeenkomst gehouden waarop de Award Corporatiedirecteur van het jaar 

wordt uitgereikt. De winnaar wordt door een deskundige jury gekozen uit de aanmeldingen, 

op basis van een vooraf bepaald thema en daarbij behorende criteria. 

 

3.7 Leiderschapsleergang 

Er worden leergangen Leiderschap aangeboden, eventueel in samenwerking met 

gerenommeerde instituten. 

 

3.8 Coaching 

Er wordt de mogelijkheid voor coaching geboden door ervaren collega’s of door contacten te 

leggen met een gerenommeerd bureau die dit verzorgt. 

 

3.9 Website 

Op de website van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties wordt 

informatie over eigen activiteiten aangeboden. 

 

4. De noodzaak van een formele vereniging. 

 

Het Directeurencontact is geen formele vereniging en in het reglement is niet voorzien in 

besluitvorming en belangenbehartiging met betrekking tot inhoudelijke onderwerpen door 

de plenaire vergadering. In de huidige constructie is de plenaire vergadering dus niet 

gerechtigd is besluiten te nemen over de beloningcode en toekomstige aanpassingen maar 

bepaalt het huishoudelijk reglement dat het bestuur de voltallige vergadering gehoord 

hebbend het besluit neemt. Daarnaast is in het convenant tussen Het Directeurencontact en 

Aedes bepaald dat de belangenbehartiging is voorbehouden aan Aedes. 

 

 

 

5. Voor wie 

 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties is een vereniging voor 

professionele bestuurders van woningcorporaties.  

 

Het bestuur stelt de plenaire vergadering van Het Directeurencontact  voor: 

Het Directeurencontact om te zetten in een formele vereniging met statuten en een 

huishoudelijk reglement. Hierin is opgenomen een adequate besluitvormingsprocedure over 

de beloningcode Bestuurders woningcorporaties, toekomstige aanpassingen daarin en 

overige nader te benoemen besluiten aangaande de professionaliteit van de bestuurder. 

Daarnaast dient de belangenbehartigingstaak met betrekking tot positie van de bestuurders 

als  werknemers in brede zin, met name in relatie tot de beloningscode bestuurder 

woningcorporatie, in statuten opgenomen te worden. 
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6. De positionering van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties 

 

 

Het is wenselijk dat de bestuursvoorzitter en directie van Aedes op de plenaire vergaderingen 

van de Nederlandse  Vereniging Bestuurders Woningcorporaties aanwezig zijn om over de 

actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting  in discussie te gaan met de bestuurders  met 

het oog op een doelmatig functioneren en bevordering van de professionaliteit de 

bestuurder. 

In het verlengde daarvan is regulier overleg tussen Aedes-voorzitter en -directie en het 

bestuur van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties zinvol om actualiteit 

en betrokkenheid bij het jaarprogramma van de NVBW te bespreken.  

Het behartigen van de belangen van de bestuurders als werknemers in brede zin, op collectief 

niveau, onder andere m.b.t. de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties 

behoort tot het domein van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties en zij zal 

in deze als gesprekspartner optreden naar Aedes, de Vereniging van Toezichthouders, overheid, 

politiek en overige relevante gesprekspartners. De NVBW zal met betrekking tot de Sectorbrede 

Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties bevorderen dat Aedes deze opneemt in de 

Governancecode Woningcorporaties. 

 

Het naar buiten brengen van standpunten met betrekking tot het volkshuisvestingsbeleid en 

met betrekking tot de belangenbehartiging dienaangaande is voorbehouden aan Aedes.  

Tenslotte: De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties en Aedes stellen 

elkaar op de hoogte van data van evenementen en bijeenkomsten die betrekking hebben op 

dezelfde doelgroep en/of hetzelfde onderwerp en stemmen die ook zodanig af dat er geen 

doublures plaatsvinden. 

 

 

7. Randvoorwaarden 

 

De ondersteuning  

• de beschikkingstelling van een coördinator met de benodigde capaciteit en daarbij 

behorende secretariële ondersteuning; 

Het bestuur stelt voor dat: 

Iedere professionele bestuurder lid kan worden van de Nederlandse Vereniging 

Bestuurders Woningcorporaties, onafhankelijk van grootte van de corporatie en los van 

het lidmaatschap van betreffende corporatie van Aedes vereniging van woningcorporaties. 

 

 

De positie ten opzichte van Aedes is te karakteriseren als ‘Friends in Business’. 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties bepaalt zelf haar activiteiten 

en programma. Afspraken zullen gemaakt worden met Aedes over de wijze waarop de 

samenwerking met Aedes zijn beslag krijgt. 
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• de verzorging van de uitvoerende activiteiten met betrekking tot de boekhouding; 

• de beschikkingstelling van ‘beleidscapaciteit’ voor de voorbereiding van specials, het 

themagedeelte van de plenaire vergaderingen en commissies; 

• de beschikkingstelling van het ledenbestand van Aedes met name met betrekking tot 

gegevens van de bestuurders van woningcorporaties; 

• de raamstructuur en het onderhoud van de website van Het Directeurencontact 

is tot nu toe geschied -vanuit de contributiegelden- door Aedes.  

De ‘out of pocket’-kosten worden gedekt uit de contributiegelden van het 

Directeurencontact. 

 

 

8. Statuten van Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties op hoofdlijnen 

 

De statuten op hoofdlijnen: 

 

8.1 Naam 

De vereniging draagt de naam: NVBW – Nederlandse Vereniging Bestuurders 

Woningcorporaties 

 

8.2 Doel 

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties stelt zich als doel de 

professionaliteit van de bestuurder van de woningcorporatie te bevorderen en de belangen 

van de  professionele bestuurder als werknemer in brede zin te behartigen. 

 

8.3 Middelen 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

• het bestuderen van vraagstukken die op de doelstelling van de vereniging betrekking 

hebben of daarmede samenhangen; 

• het organiseren van bijeenkomsten; 

• het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden; 

• het instellen van commissies; 

• het geven van voorlichting aan de leden; 

• het bevorderen van de opleiding gericht op professionele functie-uitoefening en 

persoonlijk functioneren; 

Het bestuur van Het Directeurencontact zal hierover in gesprek gaan met Aedes om na te 

gaan hoe de omzetting in de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties zal 

plaats vinden. Hierbij zal aandacht besteed worden de facilitering door Aedes en aan de 

differentiatie in contributie voor leden waarvan hun organisatie geen lid van Aedes is en de 

afdracht van de aanvullende bijdrage daarvan aan Aedes. 

Het bestuur vraagt de plenaire vergadering akkoord te gaan met de inrichting van de 

Nederlandse Vereniging  Bestuurders Woningcorporaties middels nieuwe statuten die 

hieronder op hoofdlijnen zijn beschreven. 
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• het plegen van overleg met andere instanties en belangenbehartiging op het gebied van 

de professionalisering van de bestuurder en in het bijzonder ten aanzien van de 

sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties; 

• het toelaten van bijzondere activiteiten binnen verenigingsverband; 

• alle overige wettige middelen. 

 

8.4 Leden 

Als lid kan worden toegelaten hij of zij die belast is met het besturen van een corporatie en 

daarover statutair rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht van zijn of haar 

corporatie. 

 

8.5 Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt: 

• door overlijden; 

• door opzegging van het lid; 

• door opzegging namens de vereniging wanneer een lid heeft opgehouden genoemde 

vereisten te voldoen; 

• door royement, zodra de algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen. 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk 

geschieden aan het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn 

van drie kalendermaanden.  

Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het 

lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

8.6 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, waarbij zij een afspiegeling is van de corporaties 

waarin de leden werkzaam zijn. 

 

8.7 Benoeming bestuur 

De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het 

bestuur, de voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit haar midden een vice-

voorzitter, secretaris en penningmeester aan. 

 

8.8 Zittingstermijn 

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna nog voor één 

periode van drie jaar herbenoembaar. Aftreden vindt volgens rooster van aftreden plaats 

waarbij zorg wordt gedragen voor een balans tussen nieuwe  en reeds benoemde 

bestuursleden. 

 

8.9 Algemene ledenvergadering 

• Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

• Jaarlijks worden als regel twee algemene ledenvergaderingen belegd. In ieder geval zal 

tenminste één algemene ledenvergadering worden gehouden binnen de eerste zes 

maanden van het verenigingsjaar, tenzij deze termijn door de algemene ledenvergadering 
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is verlengd. Deze algemene  ledenvergaderingen worden tijdens de  reguliere plenaire 

vergaderingen gehouden. 

• In deze vergaderingen legt het bestuur verantwoording af over zijn beleid waarbij in de 

voorjaarsledenvergadering het jaarverslag zal worden vastgesteld, terwijl in de 

najaarsledenvergadering de begroting en de contributievoorstellen, evenals een 

beleidsplan van de vereniging voor het komende jaar worden behandeld. 

• Voorts wordt een extra ledenvergadering belegd, indien het bestuur dat nodig acht of 

indien tenminste een/tiende gedeelte van het aantal leden schriftelijk, onder opgave van 

de te behandelen onderwerpen, bij het bestuur de wens daartoe kenbaar maken.  

 

8.10 Besluitvorming algemene ledenvergaderingen 

• Leden hebben stemrecht. Ieder lid brengt één stem uit. Het bestuur kan beslissen of 

stemming bij volmacht is toegestaan. 

• Voor zover in de statuten of de wet niet anders bepaald is, worden besluiten genomen met 

gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen. 

• Er wordt, tenzij de vergadering anders beslist, mondeling gestemd. 

• Bij staking van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

• Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 

vergadering een besluit is genomen, is beslissend.  

 

8.11 Financiën 

• De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

- de contributies; 

- legaten, erfstellingen, schenkingen of subsidies; 

- interesten van belegde middelen; 

- andere baten. 

• De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

 

 

9. Huishoudelijk reglement  

 

Artikel 20 huidige reglement 

1. Wijziging van het reglement kan slechts plaatsvinden nadat het bestuur een voorstel heeft 

ingediend bij de voltallige vergadering en de plenaire vergadering, in vergadering bijeen met 

tweederde van haar leden die ter vergadering aanwezig zijn, daaraan haar goedkeuring heeft 

verleend. 

2.Het doel als omschreven in artikel 2 en dit artikel lid zijn in overleg met de Aedes directie 

voor wijzigingen vatbaar. 

 

Het huidige huishoudelijke reglement zal in lijn gebracht dienen te worden met nieuwe 

statuten, daartoe moet de plenaire vergadering van Het Directeurencontact een besluit nemen 

met in achtneming van het  bepaalde in het huidige huishoudelijke reglement. 
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10. Begroting en contributie 2011 

 

 

Voorstel voor de begroting 2011: 

      

1 Kosten activiteiten deelnemers Het Directeurencontact      

1.1 Accommodatie- en verblijfskosten: €    

 vier plenaire bijeenkomsten  60.000    

1.2 Accommodatie- en verblijfskosten twee Specials  10.000   

1.3 Onderhoud sectorbrede Beloningscode Bestuurders   20.000   

1.4 Fundamentele wijziging Beloningscode Bestuurders   P.M   

1.5 Toetsingscommissie Beloningscode Bestuurders   10.000   

1.6 Vergoedingen en reiskosten inleiders  35.000   

1.7 Jaarwisselingbijeenkomst   25.000   

      

      

 Totaal kosten activiteiten € 160.000   

      

      

2 Bestuurskosten     

2.1 Accommodatie- en verblijfskosten € 5.000   

      

 Totaal bestuurskosten € 5.000   

      

      

3 Overige kosten     

3.1 Diversen €   1.000   

3.2 Omzetting Directeurencontact in vereniging NVBW  P.M   

3.3 Representatie + Award     5.000   

      

 Totaal overige kosten €   6.000    

      

      

  Totaal kosten activiteiten  € 160.000   

  Totaal bestuurskosten € 5.000   

  Totaal overige kosten € 6.000   

       

  Totaal kosten   € 171.000  

      

 

Verwachte inkomsten 2011 bij contributie ad € 700, - * 200 

leden    € 140.000 

      

   tekort €        31.000 
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Er wordt voor niet-Aedesleden een aanvullende bijdrage geheven, er wordt gedacht aan een 

bedrag van € 1000 dat wordt afgedragen aan Aedes ter dekking van kosten die Aedes voor niet 

leden maakt. 

 

Het eigen vermogen is toereikend om het verwachte tekort voor 2011 op te vangen. 

 

Het Directeurencontact wordt gevraagd hieraan haar goedkeuring te geven. 

 

11. Aandachtspunten 

11.1 overgangsbepaling lidmaatschap NVBW 

Niet alle leden van Het Directeurencontact voldoen aan de toelatingeis van de Nederlandse  

Vereniging Bestuurders Woningcorporaties. 

 

11.2 relatie MKW  

Het bestuur van Het Directeurencontact zal op korte termijn de plannen om het lidmaatschap 

mogelijk te maken voor alle bestuurders van woningcorporaties kenbaar maken bij MKW. 

 

11.3 relatie met Aedes  

Het bestuur van Het Directeurencontact zal op korte termijn de plannen om Het 

Directeurencontact om te vormen tot de NVBW bij Aedes en over mogelijke veranderingen in 

convenant met Aedes en in het daaraan gekoppelde huishoudelijke reglementen bespreken. 

 

 

Het bestuur stelt voor dat er een overgangsbepaling komt waarin aan huidige leden die niet 

voldoen aan de toelatingseis eenmalig dispensatie wordt verleend in hun huidige functie. 
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12. Samenvatting van conclusies en aanbevelingen  

 

Samengevat stelt het bestuur van Het Directeurencontact voor Het Directeurencontact om te 

zetten in de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties en dat meer nadruk 

dient te komen liggen op de ontwikkeling van de professionaliteit van de bestuurder. Dit 

brengt met zich mee dat het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging Bestuurders 

Woningcorporaties mogelijk moet zijn voor alle professionele bestuurders van 

woningcorporaties, onafhankelijk van grootte van de corporatie en van het Aedes-

lidmaatschap van de corporatie. 

Het lidmaatschap van directeuren die geen bestuurder zijn zal in de nieuwe constructie niet 

mogelijk zijn. Er komt een overgangsregeling voor de huidige leden die geen bestuurder zijn.  

De positie ten opzichte van Aedes met name op het dossier professionaliteit en in het 

verlengde daarvan de collectieve  belangenbehartiging met betrekking tot de Sectorbrede 

Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties zal  verzelfstandigd worden. 

Ook in de nieuwe vereniging is ruimte voor de inhoudelijke volkshuisvestelijke dossiers maar 

met als doel de professionaliteit van de bestuurder te bevorderen. De Nederlandse 

Vereniging Bestuurders Woningcorporaties respecteert de rol van Aedes(-bestuur) ten 

aanzien van de besluitvorming van het beleid en de collectieve belangenbehartiging en biedt 

de gelegenheid voor de gedachte-uitwisseling van voorzitter en directie van Aedes met de 

Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties. 

De bestuursvoorzitter en directie van Aedes worden uitgenodigd voor de plenaire 

vergaderingen van de  NVBW  en de NVBW biedt Aedes-voorzitter en- directie een platform 

om de leden van de NVBW te informeren over de actuele ontwikkelingen in de 

volkshuisvesting en hierover  in discussie te gaan.  

De Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties benadrukt dat de positie en rol 

van Aedes en Aedes-bestuur met betrekking tot besluitvorming van het beleid en de 

collectieve belangenbehartiging op geen enkele wijze ter discussie staat en dat zij 

dienaangaande geen rol voor zichzelf ziet weggelegd. 

De transitie van Het Directeurencontact naar de Nederlandse Vereniging Bestuurders 

Woningcorporaties zal in overleg met Aedes plaatsvinden. Vastgelegd zal worden hoe de 

nieuwe verhoudingen worden geregeld. 

 

Afspraken dienen gemaakt te worden over de faciliteiten die Aedes aan de Nederlandse  

Vereniging Bestuurders Woningcorporaties biedt en de aanvullende bijdrage die de NVBW 

aan niet Aedes leden in rekening brengt die ten guste van Aedes komt. 

 

Het besluitvormingsproces is met in achtneming van het huidige reglement als volgt: 

 

Artikel 20 

1. Wijziging van het reglement kan slechts plaatsvinden nadat het bestuur een voorstel heeft 

ingediend bij de plenaire vergadering en de plenaire vergadering, in vergadering bijeen met 

tweederde van haar leden die ter vergadering aanwezig zijn, daaraan haar goedkeuring heeft 

verleend. 

2.Het doel als omschreven in artikel 2 en dit artikel lid zijn, in overleg met de directie van 

Aedes, voor wijzigingen vatbaar.  


