Crisis ABo: dringend bestuursleden gezocht
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De Algemene Bewonersorganisatie ABo is de huurdersvereniging van DUWO in Delft

Beste geïnteresseerde,
Graag je aandacht voor de voortslepende bestuurscrisis van de ABo. Na een aantal halfslachtige zoekacties
hebben we nog steeds geen bestuur. Er lijkt ook geen uitzicht dat dit op korte termijn verandert. Er gaan
zelfs veel stemmen op om de ABo op te heffen. Dit is echter een wanhoopsscenario.
Sinds twee weken doe ik een laatste poging om het oude ABo-bestuur, DUWO en de VSSD tot initiatief te
bewegen. Het doel is een "bestuur voor alle bewoners". De bestuurscrisis werd namelijk veroorzaakt door
een "studentenbestuur" dat zich ging keren tegen de niet-studenten, door mee te werken aan DUWO's plan
om niet-studenten met reguliere huurcontracten uit huis te zetten. Bij DUWO dring ik erop aan – met steun
van de ABo ALV en de Nederlandse Woonbond – om de angel uit het conflict te halen door dit onzalige plan
in te trekken.
Met hulp van DUWO heb ik als juridische toezichtcommissie op het ABo-kantoor inzage gekregen in alle
stukken. Tegelijk ben ik begonnen noodvoorzieningen te treffen voor de ABo. De situatie is als volgt:
Per 1 februari is de ABo-medewerker gestopt. Bovendien blijken veel rekeningen de afgelopen maanden niet
meer te worden betaald. Ik heb het initiatief genomen voor een noodoplossing om de totale ineenstorting van
de vereniging te voorkomen. Ook collega-huurdersvereniging Vulcanus dreigt het slachtoffer te worden van
onze perikelen. Ik heb de DUWO-vestigingsdirecteur bereid gevonden om de belangrijkste onbetaalde
rekeningen te gaan betalen, en om dit t.z.t. te verrekenen met de reguliere DUWO-bijdrage. Zo omzeilen we
dat niemand formeel bevoegd is. De niet-gedechargeerd penningmeester heeft nog de verantwoordelijkheid
voor de financiën. Daarom heb ik een en ander met hem gecoördineerd. De penningmeester zegt toe om
de boekhouding over 2008 alsnog op orde te maken.
Op de eerstvolgende ALV zal hoe dan ook een bestuur gekozen moeten worden. Ik zal het initiatief nemen
voor oproeping van de ALV.
De doorstart van de ABo gebeurt in moeilijke omstandigheden. Het bestuur moet meteen in een storm
vol aan de bak. Naast de huisuitzettingskwestie liggen er nog twee belangrijke dossiers te wachten:
de oprichting van de koepelorganisatie met collega-huurdersverenigingen van DUWO, en de privatisering
van het Fttd-netwerk.
Het mag duidelijk zijn dat kandidaatbestuurders voor een grote uitdaging staan met een onlosmakelijk
afbraakrisico. Vandaar dat ik een bijzonder beroep doe op ervaren bewonersvertegenwoordigers. Ook
werven we via de besturen van studie- en studentenverenigingen, de VSSD en andere Delftse kweekvijvers.
De opstart van het ABo-bestuur zal gebeuren met professionele ondersteuning.
Samenvattend: De ABo zoekt geschikte kandidaat-bestuursleden die bereid zijn om op te komen voor
de belangen van alle bewoners. Samen kunnen we de ABo weer op poten zetten.
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