
Afscheid bestuur
Op 31 december 2020 is het voltallige bestuur van HNA afgetreden.  Hun vertrek kwam als een verrassing. De
motieven die de bestuursleden voor hun aftreden opgeven, verschillen weinig van elkaar. Een belangrijke reden
betreft de invloed van het HNA op het gemeentelijk huurbeleid.  Die invloed is,  tot de teleurstelling van alle
betrokkenen, vooralsnog onvoldoende. Het vertrekkend bestuur schrijft:

[Het HNA heeft] geen onderhandelingspositie met de gemeente. Dat maakt het moeilijk om zaken te bereiken
voor de Amsterdamse huurders,  wat juist  de bestaansreden van het  HNA is.  De stem van de Amsterdamse
huurder klinkt veel minder sterk door dan wenselijk is én dan het uitgangspunt was bij de totstandkoming  van
het HNA: één krachtige organisatie die de belangen behartigt van alle Amsterdamse huurders. De gebrekkige
onderhandelingspositie  is  zowel  voor  het  netwerk  als  het  bestuur  frustrerend.  Met  de  verantwoordelijk
wethouder is in 2020 zegge en schrijve één keer overlegd; ondanks herhaaldelijk aandringen van de kant van het
bestuur richting de gemeente is er geen bestuurlijk overleg meer geweest [...]

De  taakuitvoering  vergde  veel  van  de  bestuurders.  De  begeleiding van  een  breed,  gevarieerd  netwerk  van
zelfstandige  huurdersorganisaties ging  gepaard  met  veel uren  werk en  soms  met  stress.  De  belasting was
uiteindelijk  niet  meer op  te  brengen.  Dat  de  gemeente  bovendien,  als  enige  subsidieverlener,  beperkende
voorwaarden heeft gesteld aan de hoogte van de bestuursvergoedingen was de druppel. 

De RvC betreurt het vertrek van dhr. J. Bettelheim, mevr. W. Gronthoud, dhr. S. Stoffel, dhr. H. Weevers en dhr. 
G. Egas. 

N  ieuw bestuur  
De RvC is meteen op zoek gegaan naar een interim-bestuur. Naast de voortzetting van de lopende zaken, zal de
werving van een vaardig en volwaardig bestuur voor de langere termijn de hoogste prioriteit hebben.

Op 15 januari 2021 zijn de heren John Sedney (penningmeester) en Daniel Bosch (voorzitter) van start gegaan als
interim-bestuurder. Beiden zijn al lange tijd actief binnen het HNA en brengen een schat aan bestuurservaring
mee. Wij zijn hen zeer erkentelijk. Dat zij deze taak in deze omstandigheden op zich willen nemen verdient onze
oprechte waardering. 

John en Daniel zijn voor hun benoeming eerst aan het netwerk voorgesteld. Er zijn geen bezwaren geopperd.
Sterker: wij hebben alleen maar positieve reacties ontvangen. Dat doet ons deugd, het schenkt ons vertrouwen
en het geeft aanleiding voor een optimistische visie op de toekomst van het HNA en van de belangen van de
Amsterdams huurders. 

John Sedney is oud-penningmeester van Huurdersvereniging Amsterdam
Daniel Bosch is bestuurslid van Huurdersvereniging Westerpark
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