
Beste <<First Name>>,
Wat fijn, de lente is begonnen! Voorzichtig piepen de eerste narcissen boven het

gras uit en zie je alweer groene uitschieters aan de bomen. En hoewel de
temperaturen stijgen, het kan soms nog behoorlijk waaien. Ook De Nieuwe Wind

blijft doorwaaien, maar dat was u misschien al gewend van ons. Met deze
nieuwsbrief, in een nieuw jasje, slaan we een nieuwe (wind)richting in. We vinden het

superspannend en zijn heel benieuwd wat u ervan vindt. 

Met de nieuwe opzet werken we efficiënter en bereiken we meteen meer
geïnteresseerden. We bieden namelijk in één nieuwsbrief informatie voor huurders,

huurdersorganisaties én corporatiemedewerkers. Die variatie aan informatie is
waardevol voor iedereen, dus waarom niet een 'all-inclusive' aanpak? Wij zijn heel

blij dat u bent geabonneerd, want ook voor u zit er vast iets tussen wat u interessant
vindt of waar u iets mee kunt.

Met deze nieuwsbrief wensen we u veel leesplezier en misschien heeft u even tijd
om uw eerste reacties met ons te delen over de nieuwsbrief. Naar uw reacties kijken

we nu al uit,  dus stuur ons gerust een mailbericht hierover.

Een fijn voorjaar toegewenst namens het hele Nieuwe Wind-team,
Thea de Feijter

Uitschrijven of uw gegevens aanpassen kan echter altijd met de link onder aan de
pagina. Is uw voornaam niet <<First Name>> en uw achternaam niet <<Last

Name>> ? Dan kunt u dit hier aanpassen: 

Goed nieuws voor huurdersorganisaties

Meer geld voor vrijwilligers
Het werd al aangekondigd in het
regeerakkoord van Rutte III. Maar
nu is het er daadwerkelijk van
gekomen. Volgens het
belastingplan 2019 gaat de
maximale vrijwilligersvergoeding
per 1 januari 2019 omhoog van
€1.500,00 naar €1.700,00 per jaar.
 

En wij zeggen; terecht! We staan er vaak versteld van hoeveel inzet besturen
tonen om een sterke partner te zijn van de corporatie en de gemeente, en zich
ook nog eens met veel overtuiging voor de huurders inzetten. Een vorm van
extra waardering voor deze helden is meer dan terecht! De
vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers
kunnen ontvangen wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zolang de
ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden,
hoeven de vrijwilligers de vergoedingen niet aan de belastingdienst door te
geven. Meer info...

Uw bestuurskracht vergroten door uzelf te waarderen

Nieuwe training bestuursleden
Ieder bestuurslid is uniek en bezit
unieke capaciteiten. Maar wordt in
uw vereniging die capaciteit wel
volledig benut en zijn de functies wel
goed verdeeld? Met de training
'Zelfevaluatie' gaat De Nieuwe Wind
actief op zoek naar de persoonlijke
 kracht bij ieder bestuurslid en wordt
een profielschets gemaakt van de
individuele bestuursleden.

Na afloop is voor de bestuursleden in kaart gebracht of ieder bestuurslid
voldoende ruimte heeft om zijn of haar capaciteiten volledig te benutten en
waar ruimte ligt om het bestuur verder te versterken.Tijdens het bespreken van
de resultaten uit enquete ontvangt u tips die op maat gemaakt zijn voor uw
bestuur. U kunt erop rekenen dat u na afloop concreet verder kunt om met uw
bestuur nog meer van betekenis te zijn voor de huurders en uw
samenwerkingspartners. 

De Nieuwe Wind draagt bij aan inspirerende jaarvergadering

Ledenvergadering met thema
Samen met uw leden een
interessant thema behandelen
tijdens een Algemene
Ledenvergadering of
Jaarvergadering? De Nieuwe Wind
gaat graag met u in gesprek om een
deel van uw jaarvergadering in te
ruimen voor een dialoog met uw
leden.

Denk bijvoorbeeld eens aan een thema rond woningverbetering en onderhoud.
Misschien is uw corporatie voorloper op energiebesparing, dan is een thema
over duurzaam wonen wel heel erg boeiend. De Nieuwe Wind kan uw
vergadering begeleiden en zorgen dat uw leden meer betrokken raken bij uw
werk als belangenbehartiger. De kans is groot dat ze actief gaan meedenken
en u helpen aan sterke besluitvorming. Hiermee vergroot uw vereniging de
legitimiteit die u als huurdersorganisatie zo nodig hebt. Neem vrijblijvend
contact op met Thea de Feijter voor ideeën

De Nieuwe Wind scoort zeer hoge waardering

Waardering 8,4 gemiddeld
U waardeerde De Nieuwe Wind met
een gemiddeld cijfer van 8.4! Daar
zijn we ongelooflijk trots op en blij
mee, want hieruit blijkt dat onze
diensten en trainingen door u heel
goed worden ontvangen. We doen
ons uiterste best om dit cijfer in de
toekomst nog te verbeteren.
Nu danken we u hartelijk voor uw
vertrouwen!

Aanmeldservice voor bijeenkomsten en ledenvergaderingen

De Nieuwe Wind Ontzorgt!
in 2018 is De Nieuwe Wind gestart
met de aan- en afmeldservice voor
verenigingen. Deze service haalt u
het werk uit handen voor het aan- en
eventueel afmelden van bezoekers
voor uw bijeenkomst(en) voor een
vast bedrag per bezoeker verzorgt
De Nieuwe Wind de volledige
administratie en verstuurt de
uitnodigingen, houdt de
aanmeldingen bij en informeert u
tussentijds over het aantal aan- en
afmeldingen. Bij te weinig
aanmeldingen wordt eventueel een
herhaaluitnodiging verstuurd.

Zo kunt u zich richten op een geslaagde bijeenkomst, en zorgen wij voor de
opkomst, goed geregeld toch? Binnenkort een bijeenkomst en eigenlijk niet
genoeg tijd om het aanmeldtraject goed uit te voeren? Neem contact op
met  Thea de Feijter voor een ontzorgingsaanbod.

Groei door betere samenwerking met bewonerscommissies

Versterking samenwerking bewonerscommissies

Wist u dat veel bewonerscommissies of commissies van huurders een rol van
betekenis kunnen vervullen wanneer het gaat om huurdersparticipatie. In de
praktijk merken wij vaak dat wanneer de samenwerking tussen
bewonerscommissies goed verloopt, zij een sterke basis zijn voor het bestuur
van een huurdersorganisatie. Aandacht uit laten gaan naar de relatie met
bewonerscommissies door regelmatig samen een kop koffie te drinken is lang
niet altijd meer genoeg om te weten wat er leeft onder de huurders. 

Zodra bewonerscommissies weten wat hun positie is in de structuur van de
huurdersorganisatie en de corporatie kunnen zij een sterke rol vervullen in het
ontwikkelen van de steun in de rug die zo hard nodig is om sterk te staan in
overleggen met de corporatie en de gemeente. Bewonerscommissies die hier
al sterk in staan volgden bij De Nieuwe Wind een halve dag training om nadruk
te leggen op hun rechten en plichten en de communicatie met de huurders in
het complex.
 
Wilt u de samenwerking met de bewonerscommissies verder versterken? Zoek
dan contact met ons en we delen onze ideeën hierover graag met u.

Mooier resultaat door professioneel samenwerken

Professioneel samenwerken met bewoners(groepen)

Ben je als corporatiemedewerker wel
eens op zoek naar manieren waarop
je de samenwerking met huurders-
groepen kunt versterken? Vooral op
momenten waarin je het gevoel hebt
dat je te maken hebt met ‘tegenwind’
in de samenwerking? 

Met name dan is een professionele houding van groot belang om effectief
samen te werken.Vanuit een professionele houding samenwerken zijn  drie
factoren van belang. Inhoud, relatie en proces. Relatie en proces vormen
daarbij in het ideale geval de basis. De inhoud is bijkomend, hoe raar dat ook
mag klinken. Wil je meer tips horen over de manier waarop je een nieuwe wind
kunt laten waaien door de samenwerking met huurdersgroepen of wie dan ook,
bel of mail ons gerust. 
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