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1.  Inleiding 

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag over het jaar 2017 aan.   

SBO Tilburg is een stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de huurdersbelangenorganisaties van de Tilburgse 

woningcorporaties Wonen Breburg, Tiwos, TBV Wonen en sinds eind 2017 ook van woonstichting ’t Heem. 

 

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. In de opzet van SBO is ruimte voor andere huurdersbelangenorganisaties, mochten deze in de toekomst 

gevormd worden. Men kan daarbij denken aan HBO ’s van grootschalige particuliere verhuurders of  gelijkwaardige instanties. 

Bij haar werkzaamheden wordt de SBO ondersteund door een adviseur en een ambtelijk secretaris. De adviseur komt van de BouwhulpGroep. 

Het ambtelijk secretariaat wordt uitgevoerd door Spronk Management Support. 

Als SBO hechten wij eraan goed en regelmatig contact te onderhouden met onze achterban, de bestuurders van de HBO ‘s 

(huurdersbelangenorganisaties), met de gemeente Tilburg en met de betrokken woningcorporaties. 

Wij doen dit door middel van het organiseren van thema-avonden voor de HBO ’s, het organiseren van symposia voor alle bewonersorganisaties 

en verdere belangstellenden, onze actieve deelname aan het overleg van de stuurgroep Convenant Wonen, onze betrokkenheid bij de Woonvisie 

en onze deelname aan overige relevante bijeenkomsten waarvoor wij worden uitgenodigd. Ook over informatie vanuit de Woonbond, Aedes en 

het Ministerie communiceren wij met onze achterban. 

 

Toekomst 

Zowel in de nabije als wat verdere toekomst zal SBO zich in blijven zetten voor de belangen van de huurders binnen de gemeente Tilburg. Dat zal 

temeer nodig blijven gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, de Haagse plannen en financieel zware tijden. 

Het Convenant Wonen Tilburg 2015 -2020 en de daarin gemaakte afspraken en doelstellingen zullen hierbij een belangrijk uitgangspunt blijven, 

evenals de nieuwe Woonwet.  
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2. Activiteitenplan 

Ook voor 2017 is geen activiteitenplan opgesteld, omdat er geen veranderingen t.o.v. vorige jaren werden verwacht. 

Het jaarverslag volgt de indeling van een eerder geformuleerd activiteitenplan, namelijk: 

2. 1. Deskundigheidsbevordering en vaardigheden. 

2. 2. Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding 

2. 3. Interne organisatie 

 

2.1 Deskundigheidsbevordering en vaardigheden 

De deskundigheidsbevordering en vaardigheden van bewonersorganisaties worden gestimuleerd door middel van het aanbieden van informatie 

uit de diverse overleggen waar SBO aan deelneemt, de symposia en de thema-avonden waarbij de HBO’ s worden bijgepraat. 

 

 

2.2 Beleidsontwikkeling en –beïnvloeding 

Daar waar in het beleid en de uitvoering knelpunten geconstateerd worden, zal een discussie worden aangegaan met de betrokken corporaties 

en de gemeente. Mogelijkheden hiervoor zijn de thema-avonden en symposia waarvoor de HBO ’s worden uitgenodigd en waar gelegenheid is 

om met de panels in discussie te gaan.  Maximaal vier keer per jaar wordt een dergelijke bijeenkomst gehouden. Het aantal deelnemers, 

uitgesplitst in bewoners(organisaties) en professionals, wordt bijgehouden. Het doel van deze symposia / thema-avonden is het uitwisselen van 

verschillende opvattingen over het onderwerp alsook kennisoverdracht. 

Verder neemt SBO Tilburg deel in diverse overlegorganen zoals: drie partijen overleg met de HBO ‘s. Ook is SBO Tilburg vertegenwoordigd in de 

Stuurgroep Convenant Wonen, neemt deel aan de Werkconferentie Woonvisie en aan relevante werkgroepen. Op verzoek en/of uitnodiging 

neemt de SBO deel aan gesprekken en overleggen met politieke partijen, VAC, WIZ en juridische organisaties en de SeniorenRaad. 

De informatie die VROM, Aedes en de Woonbond geven wordt door het bestuur van SBO op de voet gevolgd. Hierdoor kan SBO Tilburg haar 

invloed uitoefenen middels adviezen en reacties op beleidsvoorstellen, nota’s etc. van corporaties en gemeente. 

Wanneer belangwekkende zaken aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld de steeds terugkomende problematiek bij wijkvernieuwing en plannen voor 

herstructurering, zorgt SBO Tilburg voor het verspreiden van deze informatie via de nieuwsberichten aan de HBO ‘s, verstuurt per de mail en op 

de website (www.sbo-tilburg.nl). 

 
Symposia 
In 2017 heeft SBO Tilburg een symposium georganiseerd over WIZ – woonruimteverdeling Tilburg en wel op 14 juni. In diverse SBO-

vergaderingen is stil gestaan bij de ontwikkelingen en plannen m.b.t. dit systeem voor de woonruimteverdeling in Tilburg. 

De symposia en bijeenkomsten van SBO worden altijd zeer goed bezocht. De uitgebreide verslagen van deze bijeenkomsten en de gehouden 

presentaties zijn te vinden op onze website  www.sbo-tilburg.nl/symposium en  www.sbo-tilburg.nl/sboarchief/49-thema-en-symposia 

 

Aanwezigheid SBOT bij bijeenkomsten 

De volgende bijeenkomsten zijn door een of meer bestuursleden bezocht: 

Wooncongres en de Stakeholdersbijeenkomsten van de Corporaties, bijeenkomsten inzake de nieuwe Woonwet, bijeenkomst 

Armoedebestrijding, bijeenkomst Prestatieafspraken, bijeenkomst Energiebesparing en bijeenkomst SeniorenRaad. 
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2.3  Interne organisatie 

Het bestuur van Stichting Stedelijk Bewoners Overleg (SBO-Tilburg) bestaat sinds eind 2017 uit  

7 leden. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris en een adviseur. 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 

voorzitter:   de heer Gerard Klaassen, tevens voorzitter HBO TBV Wonen 

secretaris:   de heer Henk Dankers, tevens secretaris HBO Wonen 99 

penningmeester: de heer Ad van Oudheusden, tevens penningmeester HBO Tiwos  

lid:    de heer Willem Jansen, tevens bestuurslid HBO TBV Wonen 

lid:    mevrouw Ger Heerdink, tevens bestuurslid HBO Wonen 99 

lid:    de heer Frans Schotel, tevens voorzitter HBO Tiwos 

lid:    de heer Jan van Gestel, tevens voorzitter HBO wst. 't Heem 

ambtelijk secretariaat:  Spronk Management Support in de personen van Ied Meurders en   
Bernie Spronk, waarbij mevr. Meurders in de 2e helft van 2017 afscheid heeft genomen. 

 

adviseur:   de heer Haico van Nunen, BouwhulpGroep BV. 

 

Vergaderingen 

In het verslagjaar hebben wederom reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden. 

 

De agenda's omvatten, naast de gebruikelijke punten, de volgende items: 

- Bespreken werkwijze SBO Tilburg en standpunt voor externe overleggen etc. 

- Terugkoppelen zaken HBO ‘s onderling. 

- Bespreken werkwijze toekomst en ontwikkelingen op lokale markt (gemeente) en overheid. 

- Terugkoppeling/bespreking vergaderingen Stuurgroep Convenant Wonen 2015-2020 

- Organiseren symposia en thema-avonden en evaluatie hiervan 

- Formuleren van adviezen over beleidsstukken en veranderingen hierin (WIZ – Toetsingscommissie Omgangscode e.d.) 

- Vernieuwing Omgangscode 2015-2020 

- Vernieuwing Convenant Wonen 2015-2020 

- Publiciteit 

- Overleg betrokken organisaties 

 

De voorzitters van de HBO ‘s (of een plaatsvervanger) nemen deel aan de overleggen in de Stuurgroep Convenant Wonen 2015-2020 en ze zijn 

bijna altijd aanwezig op bijeenkomsten van diverse instellingen en politieke partijen waar ze voor worden uitgenodigd.  Verder vindt veel 

onderling overleg plaats per telefoon en via e-mail. 
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3.  Financieel verslag 

 

Het financieel verslag over 2017 omvat de volgende drie overzichten:  

 

1. Balans en exploitatierekening 2017 
  

2. Resultaat overzicht 2017 t.o.v. begroting 2016  
 

3. Toelichting bij het resultaatoverzicht   
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3.1 Balans en exploitatierekening 2017 

 

Stichting Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 4e kwartaal jaaroverzicht  2017 

      Begroting 2017    Werkelijk 2017   Verschillen 

GBR Activiteiten              

                

      uren kosten   uren kosten   uren kosten 

411 Scholing / cursussen      €          250,00    0  €          719,60    0  €         -469,60  

412 Informatie / documentatiecentrum, vraagbaakfunctie      €          150,00    0  €          247,00    0  €          -97,00  

413 Internet, website      €          250,00    0  €          431,07    0  €         -181,07  

I Deskundigheidsbevordering    0  €          650,00    0  €       1.397,67    0  €         -747,67  

431 Symposia, panels / themabijeenkomsten (3x)      €       4.000,00    0  €       3.900,45    0  €           99,55  

432 Nieuwsbrief (3x)      €            70,00    0  €            62,40    0  €             7,60  

433 Verzenden aankondigingen      €            60,00    0  €            97,95    0  €          -37,95  

II Beleidsontwikkeling en –beïnvloeding   0  €       4.130,00    0  €       4.060,80    0  €           69,20  

451 Secretariaat, notulen, enz.   100  €       6.000,00    15  €       5.827,25    85  €          172,75  

453 Bestuursbijeenkomsten SBO Tilburg (7x) + huur    0  €          450,00    0  €          654,10    0  €         -204,10  

454 Kosten Bestuur      €       3.650,00       €       4.544,81    0  €         -894,81  

457 Public Relations      €          500,00    0  €          264,46    0  €          235,54  

499 Diversen, onvoorzien en afronding      €       1.000,00    0  €          292,68    0  €          707,32  

III Interne organisatie   100  €      11.600,00    15  €      11.583,30    85  €           16,70  

                  0  €                -    

601 externe advisering Gemeente   64  €       4.975,00    0  €       3.606,64    64  €       1.368,36  

602 externe advisering corporaties      €       4.975,00    0  €       3.606,64    0  €       1.368,36  

IV Externe advisering   64  €       9.950,00    0  €       7.213,28    64  €       2.736,72  

                     €                -    

  Totaal hoofdstuk I tot en met IV   164  €      26.330,00    15  €      24.255,05    149  €       2.074,95  

                      

  Totaal loon- en bijkomende kosten                   

                      

801 Subsidie Gemeente Tilburg      €      13.165,00       €      13.165,00       €                -    

802 bijdrage corporaties      €       4.975,00       €       4.971,64        

803 Rente opbrengsten            €          114,29       €          114,29  

804 bijdrage HBO 's      €       8.190,00       €       8.190,00        

998 kruisposten                  €                -    

                     €                -    

  Totaal inkomsten      €      26.330,00       €      26.440,93       €          114,29  

                      

                      

  Exploitatie saldo      €                 -         €       2.185,88       €       2.189,24  
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3.2 Resultaat overzicht 2017 t.o.v. begroting 2016  
 

Stichting Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 

                        

  BALANS 1-1-2017     31-12-2017   

  ACTIVA           

  Kas    €         47,35             €         28,40    

  ING Rekening Courant    €   10.318,84             €   12.409,38    

  Kruisposten                €              -      

         €   10.366,19             €   12.437,78    

  PASSIVA                   

  Rente opbrengsten    €       214,95             €       114,29    

  Betalingen onderweg                   

  
Reserve Inhuur ext. profesionals 
2019 

 €    5.462,39             €   10.137,61    

  BHG en SMS                    

  explotatiesaldo Negatief/positief    €    4.675,22             €    2.185,88    

         €   10.352,56             €   12.437,78    

                        

                        

  EXPLOITATIEREKENING   Begroting 2017 Werkelijk 2017 Verschil   

  LASTEN             

  I                     

  Deskundigheidsbevordering                   

   kosten        €       650,00     €    1.397,67     €      -747,67    

  II                     

  Beleidsontwikkeling / beïnvloeding               

   kosten        €    4.130,00     €    4.060,80     €         69,20    

  III                  €              -      

  Interne organisatie                   

   kosten        €   11.600,00     €   11.583,30     €         16,70    

  IV                     

  Inhuur extern advies                   

  externe advisering + kosten        €    4.975,00     €    3.606,64     €    1.368,36    

  bijdrage corporaties extern adv.        €    4.975,00     €    3.606,64     €    1.368,36    

  kruisposten                €              -      

                        

             €   26.330,00     €   24.255,05     €    2.074,95    

  BATEN                   

  Subsidie Gemeente Tilburg        €   13.165,00     €   13.165,00     €              -      

  Bijdragen Corporaties        €    4.975,00     €    4.971,64     €          -3,36    

  Rente opbrengsten        €              -       €       114,29     €       114,29    

  bijdrage HBO 's        €    8.190,00     €    8.190,00     €              -      

  reservering extern adv.2019                €              -      

             €   26.330,00     €   26.440,93     €       110,93    

                        

  Exploitatiesaldo        €              -       €    2.185,88     €    2.185,88    
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3.3  Toelichting bij het resultaatoverzicht 

In totaal is de SBO onder de begroting gebleven in 2017. Helaas zijn enkele posten hoger uitgevallen. 

Bij de post cursussen hebben enkele leden van het SBO de cursus participatie gevolgd in Eindhoven, dit om de kennis op peil te 

houden. 

Oorzaak is bij de post bestuur bijeenkomsten dat er een corporatie aangesloten is bij de SBO, namelijk HBO wst. ’t Heem waardoor 

ook de kosten bestuur wat hoger zijn uitgevallen. Een tweede oorzaak is het vernieuwen van enkele tablets voor bestuursleden. 

De kosten voor externe advisering is lager dan begroot, maar die reserve die we daar in opbouwen zullen in het jaar 2019 nodig zijn 

omdat 2019 het jaar is om het convenant wederom vast te stellen en we meer aanspraak moeten maken op de bijdrage van onze 

adviseur. 

We werken met een meerjarenbegroting; daardoor wordt het budget van de externe advisering verdeeld over die jaren zodat we 

jaarlijks een gelijk bedrag begroten en het laatste jaar in het convenantjaar de reserve hard nodig hebben 

Zo kunnen we de belangen van de bewoners(huurders) van Tilburg als SBO-Tilburg blijven behartigen en in 2019 weer gaan werken 

aan het nieuwe convenant wonen Tilburg 

 

Ad van Oudheusden,  

penningmeester SBO-Tilburg 
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4.  Tot slot 

Wethouder Berend de Vries en de directeuren van de vier betrokken corporaties, t.w. TBV-Wonen, Tiwos, woonstichting 't Heem en Wonen 

Breburg zijn zeer tevreden over de samenwerking met, en bijdrage die vanuit  SBO Tilburg geleverd wordt in de discussies.  Ook de bestuurders 

van de betrokken HBO ’s zijn tevreden over de wijze waarop SBO opereert.  

Het bestuur van SBO is tevreden over de samenwerking met en de ondersteuning die geboden wordt door Spronk Management Support. Ook 

spreekt het bestuur zijn waardering uit over de samenwerking met BouwhulpGroep BV en hun waardevolle en deskundige advisering. 

 

 

Tilburg, 9 april 2018 

Stichting Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 

 

               

 

  

  

De heer G. P. J. Klaassen,  voorzitter   De heer A. van Oudheusden, penningmeester 

 

 

 


