Lidmaatschap Woonbond
Bij de laatste kascontrole is een vraag gesteld aan de penningmeester over het lidmaatschap van de
Woonbond. Uit de financiële stukken blijkt dat dit ongeveer €7.600,- per jaar kost terwijl een
persoonlijk lidmaatschap slechts €38,50 per jaar kost.
De vraag was of het niet slimmer (en dus veel goedkoper) is om elk bestuurslid van het HPF
persoonlijk lid te maken van de Woonbond.
Het zal u duidelijk zijn dat we hier niet over hetzelfde praten. Een persoonlijk lidmaatschap geeft niet
hetzelfde als een huurdersorganisatie-lidmaatschap. Om daar inzicht in te krijgen zet ik de zaken
onder elkaar ter vergelijking. Hierbij het antwoord op de vraag.
A. Persoonlijk lidmaatschap
• Je kan gebruik maken van de Huurderslijn voor telefonische informatie
• Je kunt persoonlijk financiële steun krijgen bij juridische procedures als de uitslag ook
belangrijk is voor andere huurders.
• Je ontvangt ieder kwartaal het tijdschrift huurwijzer met praktische tips en weetjes.
• Je ontvangt 50% korting op aanschaf van publicaties van de Woonbond.
• Je helpt de Woonbond zijn werk te doen, want hoe meer leden des te beter kan de
Woonbond de belangen van de huurders behartigen
B. Lidmaatschap huurdersorganisaties
• Professionele ondersteuning die het werk van de huurdersorganisaties gemakkelijker
maakt door een uitgebreid aanbod van diensten en producten,
• Gratis deelname aan evenementen waaronder speciale webinars voor bestuursleden.
• Toegang tot digitale publicaties, exclusief voor organisaties.
• Er zijn ledenaccounts en desgewenst e-nieuwsbrieven voor de bestuurders,
• Men ontvangt per kwartaal het tijdschrift Huurpeil (vakblad voor de huursector) en het
tijdschrift Huurwijzer (Woonmagazine voor huurders).
• Elk jaar het huurverhogingsnummer van Huurwijzer.
• Verder ledenkorting op boekjes en andere producten.
• En tenslotte invloed op het beleid en de standpunten van de Woonbond.
We hopen hiermee aangetoond te hebben dat er een groot verschil is tussen de beide vormen van
lidmaatschap, en dat voor onze huurdersorganisatie het huidige lidmaatschap van onmisbare waarde
is om de belangen van onze huurders zo goed mogelijk te behartigen.
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