
2. Verhuurder verleent volmacht aan Huurder om namens  
 Verhuurder het stemrecht van Verhuurder (met betrek- 
 king tot het binnenterrein) uit te oefenen dat Verhuurder 
 heeft in de vergaderingen van de vereniging van deel-
 genoten van ‘Mandelig binnenterrein Blok F Kruiden- 
 buurt’ te Eindhoven.

3.  De volmacht gaat in per 1 januari 2018 en vervalt  
bij beëindiging van de huurovereenkomst gesloten 
met Huurder.

4.  Wanneer de Gevolmachtigde bij aanvang van een 
vergadering van de Vereniging van Deelgenoten niet 
aanwezig blijkt, vervalt de volmacht voor die vergade-
ring aan Verhuurder.

5.  De Gevolmachtigde is niet bevoegd deze volmacht  
aan een ander te verlenen of een ander in zijn plaats 
te stellen. 

6.  Verhuurder heeft er zorg voor gedragen dat Huurder 
gelijk aan de eigenaren in het complex, toegang krijgt 
tot de digitale informatievoorziening van de beheerder 
vb&t vve diensten en op deze wijze inzage heeft in 
relevante documenten zoals onder andere uitnodigin-
gen voor vergaderingen, vergaderstukken, het huishou-
delijke reglement en statuten van de vereniging van 
deelgenoten. Bij het verstrekken van deze volmacht zijn 
separaat de inloggegevens voor deze digitale omgeving 
verstrekt. Huurder kan op deze wijze de informatie 
inzien die gewenst is om invulling te geven aan haar 
stemrecht. Geautoriseerde berichten worden gestuurd 
naar het in de digitale omgeving van vb&t vve diensten 
opgenomen email adres. Huurder is zelf verantwoorde-
lijk voor de juistheid van dit e-mailadres. Verhuurder is 
op geen enkele wijze aansprakelijk indien Huurder niet 
of niet tijdig geïnformeerd wordt over relevante zaken 
in de vereniging van deelgenoten en Huurder hierdoor 
haar stemrecht niet of onvoldoende kan invullen.

7.  Deze volmacht kan schriftelijk door Verhuurder  
worden herroepen.

8.  Verhuurder stelt vooraf geen voorwaarden aan de wijze 
waarop Gevolmachtigde met het stemrecht van  
Verhuurder omgaat. Mocht Verhuurder op het stand-
punt staan dat genomen besluiten in strijd zijn met 
wettelijke of statutaire bepalingen, of van mening 
zijn dat een besluit in strijd is met de redelijkheid en 
billijkheid, dan behoudt Verhuurder het recht om de 
vereniging van deelgenoten te verzoeken een nieuwe 
vergadering uit te roepen en het besluit opnieuw te 
agenderen. Overeenkomstig hiervoor bepaald zal  
Verhuurder in dat geval de volmacht herroepen.  
De kosten voor deze nieuwe vergadering zijn voor  
rekening van Verhuurder.

9.  De beheerder vb&t vve diensten kan deelnemers aan 
de vergadering, huurders en kopers, voorafgaand aan 
de vergadering verzoeken om zich te identificeren.  
Deze controle is er enkel op gericht om vast te stellen 
of de aanwezigen ook gemachtigd zijn om bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. Gevolmachtigde is niet 
verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen, in dat geval 
kan Gevolmachtigde wel de toegang tot de vergadering 
geweigerd worden.

10.  Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.

Getekend te Eindhoven op 1 december 2017

Stichting Sint Trudo

Ir. J.W.J.M. Hock
directeur 

1. De volmacht wordt verleend aan:Naam: 

Adres: 

Postcode: 
Plaats: 

hierna genoemd “Huurder of Gevolmachtigde”

Verklaart hierbij de volgende volmacht te verlenen

Sint Trudo 
Jaarplan 2018 

Elk jaar maakt Sint Trudo duidelijke prestatieafspraken. 
Toezeggingen zwart op wit, waar bewoners en stad ons aan 
mogen houden. Op deze pagina lees je de afspraken voor 2018, 
gegroepeerd onder de vier thema’s die het doen en laten van 
onze corporatie bepalen: betaalbaarheid, menging, aantrek-
kelijke plekken en zeggenschap. 

Wil je het volledige Jaarplan 2018 inzien? 
Kijk op www.trudo.nl/trudo/jaarplan. 

Aantrekkelijke  
plekken 
Onze corporatie wil aantrekkelijke en 
bijzondere woonmilieus toevoegen aan 
de stad. Tot en met 2021 investeren we 
ruim 435 miljoen euro in 1.670 nieuwe, 
betaalbare en energieneutrale woningen 
in groenstedelijke en hoogstedelijke 
woonmilieus. In aantrekkelijk plekken, 
die ontstaan door transformatie of door 
stedelijke vernieuwing. In het eerste ge-
val worden vooral gebouwen en omgeving 
aangepakt. Bij stedelijke vernieuwing zijn 
vaak ook sociale activiteiten noodzake-
lijk, zoals ondersteuning van kinderen  
en jongeren. 

Afspraak 
1. Woensel West: 

-   We gaan door met het Kids-project, 
met minimaal 25 activiteiten voor 
zo’n 350 kinderen.

-   We starten met de bouw van 126 
woningen en 15 bedrijfsruimten in 
Plan Celsius fase 2.

2. Kruidenbuurt: 
De groenstedelijke Kruidenbuurt 
nadert zijn voltooiing.  
-   In 2018 worden 147 wooneenheden 

opgeleverd. De vierde en laatste 
fase van deze wijkvernieuwing. 

3. Bennekel:
-   Samen met onze partners in de 

buurt bouwen we het programma 
voor ondersteuning van de jeugd 
in de Bennekel uit (gericht op taal, 
het behalen van een startkwalifi-
catie en het organiseren van werk)

-   We leveren 14 wooneenheden aan 
het Willaertplein op. Op de begane 
grond komen de buurtinfowinkel en 
een gezondheidscentrum. 

4. Strijp-S 
We bouwen verder voor mensen die 
hoogstedelijk willen wonen. Compact 
en comfortabel, op de meest creatieve 
en levendige plek van de stad. 
-   We starten met de bouw van Haasje 

Over (186 sociale huurwoningen).
-   We starten met de bouw van  

de Trudo Toren (125 sociale huur- 
woningen). 

5. Eikenburg 
Aan de rand van de stad, maar midden 
in het groen. De parkachtige omgeving 
van Eikenburg is een unieke plek om  
te wonen.
-   We starten de planontwikkeling 

voor de volgende fase voor  
de nieuwbouw. 

-   We verbouwen en verduurzamen de 
paviljoens Oase en Heihoef.

6. Vredeoord 
Ook het voormalige Philips-terrein 
Vredeoord wordt een groenstedelijk 
woonmilieu. Een plek waar vooral jon-
ge gezinnen een thuis zullen vinden. 
-   De nieuwbouw Vredeoord gaat  

van start. 

7. Quinten Matsyslaan
-  We realiseren 43 wooneenheden 

aan de Quinten Matsyslaan ten 
behoeve van flexwonen voor o.a. 
starters. 

Stichting Sint Trudo

statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 5617 BD Eindhoven, 

Torenallee 34, (correspondentieadres: Postbus 360, 5600 AJ Eindhoven), 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17024183; te dezen ver-

tegenwoordigd door de heer Jacobus Wilhelmus Jozef Marie Hock gemachtigd 

om Stichting Sint Trudo te vertegenwoordigen en alle rechtshandelingen te 

verrichten die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden binnen de Stichting, 

hierna genoemd “Verhuurder of Volmachtgever”;

Premisse

Zeggenschap voor onze klanten is één van de speerpunten van Trudo. We streven 

naar gemengde complexen, buurten en wijken, zoveel mogelijk bestuurd en 

beheerd door de bewoners. Het binnenterrein bij uw woning is uitgegeven in 

mandeligheid. Dit betekent dat de eigenaren van de erven aan de diverse zijden 

van dit terrein via een vorm van gebonden mede-eigendom, eigenaar zijn van 

dit terrein. Eigenaren zijn van rechtswege lid van de vereniging van deelgenoten 

en hebben in deze vereniging stemrecht. Huurders zijn geen lid en hebben geen 

stemrecht. Om ook huurders zoveel mogelijk zelfbeschikking te geven over het 

beheer van dit terrein, heeft Sint Trudo het besluit genomen om de huurders in 

uw complex een volmacht in de verenigingen van deelgenoten te geven.
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Rapportcijfer 8 
Dit is wat we beloven, dit is wat we gaan 
doen. Wat we goed gaan doen. Want er 
is nog iets waarop je ons mag afrekenen: 

wat betreft klanttevredenheid gaan  
we voor niet minder dan een mooie 8  
op het rapport! 

Menging 
In een gemengde omgeving is het prettig 
wonen. Het is goed voor de leefbaarheid 
als oud en jong, mensen met een meer en 
minder bescheiden inkomen, huurders en 
kopers door elkaar heen wonen. Daarom  
maken we ons sterk voor gezonde diver-
siteit. Zo zetten we huurwoningen om 
in Slimmer Kopen®-woningen en soms 
ook andersom. Ook Bijzondere Klanten 
krijgen in die gemengde buurten en  
complexen een plek. Statushouders en 
dak- en thuislozen bijvoorbeeld, die we 
niet alleen woonruimte aanbieden, maar 
ook op andere manieren helpen hun 
leven op de rit te krijgen. 

Afspraak 
1. We verkopen 136 huurwoningen via 

Slimmer Kopen®.
2. We zetten 24 Slimmer Kopen® wonin-

gen om naar huurwoningen.
3. We bouwen voormalige kamerpanden 

om naar 46 zelfstandige studio’s. 
4. Elke statushouder die we huisvesten, 

krijgt een huurder of koper als mentor 
(als men dat wil). 

5. Samen met Springplank 040 organise-
ren we voor minimaal 30 dak- en thuis-
lozen naast huisvesting ook werk- en 
dagbesteding. 

Betaalbaarheid 
Sint Trudo maakt zich sterk voor betaal-
baar wonen. Zo hebben we met het Klan-
tenplatform afgesproken dat de huren 
de komende vijf jaren met niet meer dan 
inflatie zullen stijgen. Maar we gaan nog 
verder. We zorgen ervoor dat de totale 
woonlasten van onze huurders juist da-
len. Bijvoorbeeld door het schrappen van 
bepaalde servicekosten. Door energie-
besparende maatregelen bij onderhoud. 
En door in de nieuwbouw zoveel mogelijk 
energieneutrale woningen te bouwen.

Afspraak 
1. 95% van onze huurwoningen heeft een 

huurprijs onder de € 597 (zodat bewo-
ners optimaal gebruik kunnen maken 
van huurtoeslag). 

2. De huurverhoging op 1 juli is maximaal 
gelijk aan inflatie.

3. We verduurzamen 166 woningen,  
zónder huurverhoging. 

4. We experimenteren met betaalbaar-
heidsgarantie.

5. We bouwen 251 nieuwe sociale huur-
woningen, allemaal energieneutraal. 

6. De nieuwbouwprojecten Quinten 
Matsys, Willaertplein, Strijp-S en  
Vredeoord worden volledig gasloos. 

Zeggenschap 
Wij willen onze klanten meer zeggen-
schap geven. Want wie weet er nu beter 
wat goed is voor een bewoner en hoe hij 
of zij wil wonen en leven, dan die bewoner 
zelf?! Slimme Kopers hebben al de volle 
zeggenschap over hun eigen woning. 
Huurders krijgen meer invloed op het 
beheer van hun complex, doordat ze na-
mens Sint Trudo in de VVE kunnen mee-
praten en meebeslissen. Willen huurders 
het beheer volledig in eigen hand nemen 
door een Wooncoöperatie in hun complex 
op te richten, dan kunnen ze rekenen op 
onze steun. Ook bij het bepalen van ons 
beleid, willen we bewoners zoveel moge-
lijk betrekken. 

Afspraak
1. We machtigen onze huurders om Sint 

Trudo’s positie in VVE’s in te nemen. 
2. We ondersteunen de oprichting van 

een Wooncoöperatie in de gebouwen 
Anton en Gerard op Strijp-S. 

3. Samen met het Klantenplatform expe-
rimenteren we met nieuwe vormen van 
huurdersbetrokkenheid bij beleid en 
beheer. 


