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Nieuwsbrief februari 2019 
 
Aan de afgevaardigden van de Bewonerscommies. 
 
U bent weer van harte welkom op de bijeenkomst van de Huurders Belangen 
Vereniging (HBV) voor de bewonerscommissies van Woonwaard. 
 
Wij komen bij elkaar in Wijkwaard om 20.00 uur. 
 
Uw huidige voorzitter – IJsbrand Schulp – heeft te kennen gegeven dat de tijd 
gekomen is om zijn voorzitterschap neer te leggen.  
Na ruim 10 jaar is de tijd daar! 
Het is goed geweest. Kijkende in de spiegel weet je dat je moet stoppen. 
 
Gelukkig is er een opvolger. Dat was geen gemakkelijke zaak. Men stond niet in de 
rij om “voorzitter” te worden.  
Toch kwam er iemand, die zich spontaan aanbood om in de voetsporen van IJsbrand 
te treden. Dit was voor mij (IJsbrand) een heel gelukkig moment.  
 
Het huidige bestuur, bestaande uit: 

 IJsbrand Schulp, voorzitter 

 Willem Kruit,        vicevoorzitter 

 Atie Stegemeijer, verenigingssecretaris 

 Gerie Nat,            penningmeester 

 Bob Oosterwijk,   lid 
zijn door de Algemene Ledenvergadering (in het verleden) benoemt. 
Hierbij is de voorzitter in functie door de ALV benoemt, in de ALV van april 2008. 
De overige functies zijn door het bestuur verdeelt. 
 
Het huidige bestuur heeft besloten om de heer Wim van der Eng met ingang van 16 
januari 2019 met - algemene stemmen- te benoemen tot voorzitter van de  
Huurders Belangen Vereniging Noord-Kennemerland. 
 
Het bestuur zal overigens in de vergadering van april a.s. de leden verzoeken 

- Indien zij dat wensen-  de voorzitter in functie te kiezen.   
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Even voorstellen: 
 
Wim van der Eng 
  
(In vergadering Afgevaardigden op 12 februari 2019) 
Ik ben 66 jaar en woonachtig in Heerhugowaard, waar ik reeds 43 jaar getrouwd ben 
met mijn vrouw Ina. Wij hebben 4 kinderen en inmiddels 7 kleinkinderen. 
 
Sinds 1 januari 2017 ben ik met (vroeg) pensioen. Mijn arbeidzame leven ben ik in 
1969 gestart in de Meet- en Regeltechniek bij Tata-steel (voorheen Hoogovens).  
 
Aangezien cijfers mijn duidelijke belangstelling hadden, heb ik na mijn militaire dienst 
gekozen voor een andere branche, namelijk de financiële. Diverse opleidingen 
gevolgd in deze richting en tevens gaan solliciteren, hetgeen in 1977 resulteerde in 
een functie op de financiële afdeling van Openbare Werken bij de gemeente 
Heerhugowaard.  
 
In 1983 ben ik in dienst getreden bij een voorganger van Woonwaard, te weten 
woningbouwvereniging Goed Wonen aan de Prof. Van de Waalstraat in Alkmaar. 
Vanaf dat moment wist ik dat dit de sector was waar ik mij happy in voelde. De 
woningcorporatie wereld is tot aan mijn pensionering dan ook mijn terrein geweest 
waar ik werkzaam ben geweest. Van administrateur naar hoofdadministrateur naar 
directeur en adjunct-directeur.  
 
Tevens ben ik nog 8 jaar als zelfstandige werkzaam geweest bij diverse 
woningcorporaties in Amsterdam en Velsen.  
Dus steeds aan de kant van de verhuurder mijn werkzaamheden met veel plezier 
gedaan.  
 
Gezien datgene wat er op het bordje van de Huurders Belangen Verenigingen 
terecht kwam door de Woningwet wilde ik mijn (ervaren) steentje daar aan bijdragen 
en heb ik mij bij HBV Noord-Kennemerland aangemeld.  
 
En nu sta ik hier en hoop dat wij in gezamenlijkheid met u en de andere 
bestuursleden een goede gesprekspartner van Stichting Woonwaard kunnen zijn. 
Aan mijn inzet zal het in ieder geval niet liggen en ik reken en vertrouw dan ook op 
een vruchtbare samenwerking.  
 


