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Woningbouwvereniging Utrecht zoekt een secretaris voor het bestuur.
Cnf. de Woningwet zal benoeming gebeuren door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC heeft
de lead in deze procedure.

Over Woningbouwvereniging Utrecht
Woningbouwvereniging Utrecht is een toegelaten instelling die woningen verhuurt aan mensen met
lage inkomens. Daarnaast wordt een aantal woningen verhuurd in de vrije sector.
De 91 woningen zijn gelegen in twee bouwblokken aan de Jan van Scorelstraat, Hobbemastraat en
Paulus Potterstraat in Utrecht (Wilhelminaparkbuurt). De woningen zijn gebouwd in Amsterdamse
School architectuur en voorzien van beelden van Hildo Krop. Alle woningen zijn gemeentelijk
monument.
De vereniging heeft geen personeel in dienst. Het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging is in
handen van het bestuur. Voor praktische en grote werkzaamheden worden externe partijen
ingeschakeld.
Ten behoeve van het interne toezicht is er een RvC.
Als toegelaten instelling staat de vereniging onder extern toezicht van het Ministerie.
De betrokkenheid van de bewoners is groot; er zijn diverse bewonerscommissies actief. Deze
betrokkenheid wordt door bestuur, RvC en bewoners gekoesterd.

Profielschets secretaris
De secretaris die wij zoeken werkt nauwkeurig, communiceert soepel en heeft affiniteit met onze
vereniging. Vanuit de wet worden geschiktheidseisen gesteld aan ons bestuur op het gebied van
governance, volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling/-beheer, financiën/control, juridische zaken.
Ervaring en deskundigheid op deze of andere relevante aspecten is een pré. Bijscholing is een
mogelijkheid.
De secretaris verricht de volgende taken:
 Het verzorgen van de communicatie met bewoners en externe partijen.
 Het opstellen en verspreiden van vergaderstukken en notulen van overleggen.
 Andere voorkomende taken die nodig zijn voor het functioneren van het bestuur.
Het bestuur vergadert ca. tien keer per jaar.
Bestuursleden doen dit als vrijwilligerswerk tegen een bescheiden vergoeding.
Wonen in Utrecht of omgeving is geen vereiste maar wel praktisch.
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Cnf. de Woningwet is lidmaatschap van het bestuur onder andere niet verenigbaar met een functie bij
een woningcorporatie (toegelaten instelling) en met bepaalde functies bij gemeente, provincie en
rijksoverheid. De onverenigbaarheden zijn opgesomd in art. 21 in de statuten van de vereniging.

Procedure
De procedure is als volgt:
 Geïnteresseerden worden door de RvC op basis van motivatie en cv beoordeeld op geschiktheid.
 Geschikte geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur.
 Geschikte geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek met de RvC.
 Geschikte kandidaten worden door de RvC voorgesteld aan de bewoners en hen wordt om
advies/zienswijze gevraagd.
 De RvC bepaalt de kandidaat die voorgedragen wordt voor benoeming. Hierbij moet cnf. de
Woningwet de opgestelde profielschets als toetskader gehanteerd worden.
 Beoordeling geschiktheid door Autoriteit Woningcorporaties.
De Autoriteit Woningcorporaties zal op basis van de voordracht van de RvC en een interview met
de kandidaat diens geschiktheid beoordelen.
Met de goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties is de benoeming voor de duur van 4 jaar
een feit.

Meer informatie
Statuten, jaarverslagen en andere documentatie zijn beschikbaar op de website: www.wbvutrecht.nl
Voor eventuele aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met Marieke Schopmeijer,
voorzitter Raad van Commissarissen: 06-37 38 39 70.
Reacties mét motivatie en cv kunnen gezonden worden naar: mschopmeijer@hotmail.com
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