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Zelf aan het stuur 
Een woongemeenschap vraagt om overleg. Er is veel te bespreken: de  
gemeenschappelijke ruimtes – huiskamer, tuin, fietsenhok – heb je samen 
in beheer. Je wilt dingen in groepsverband doen, je houdt een zorgzaam 
oogje in het zeil en je moet letten op de financiën. Samen maak je keuzes 
over al deze zaken in de bewonersvereniging, met een bestuur. En als jullie 
koopwoningen hebben, komt daar een Vereniging van Eigenaren (VvE) bij, 
ook met een eigen bestuur. 

Over besturen gaat deze brochure. En ook over besluitvorming in de woon-
gemeenschap. Want met een aantal bestuursleden een knoop doorhakken 
is over het algemeen wel goed te doen. Maar hoe zorg je ervoor dat alle  
bewoners betrokken zijn bij en zich herkennen in een besluit? Dat ze er- 
achter staan en ermee aan de slag willen? 

Goed overleg is in het belang van de hele vereniging en niet alleen een zaak 
van het bestuur. Bovendien is iedereen in potentie bestuurslid. Dat maakt 
deze brochure lezenswaardig voor alle bewoners. 
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Besturen: de regels en de praktijk
Om een officiële woongemeenschap te worden, richt je bij de notaris een 
bewonersvereniging op en leg je de statuten vast. Op dat moment moet je 
ook een bestuur hebben gevormd, met minimaal een voorzitter, een penning-
meester en een secretaris. Die voorwaarden zijn in de wet vastgelegd.

Het bestuur behartigt de belangen van de leden van de vereniging: de bewo-
ners. Hun belangen kunnen flink uiteenlopen. Voor een bestuur is dat soms 
lastig manoeuvreren. Want al doe je nog zo je best, je kunt nooit iedereen 
helemaal tevreden stellen.

Taken binnen het bestuur
Een bestuur kent drie wettelijk verplichte basisfuncties. 
De voorzitter:
- leidt de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur; 
- leidt het bestuur (initiëren, coördineren bestuurstaken); 
- vertegenwoordigt de organisatie. 
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De secretaris:
- maakt verslagen en notulen van vergaderingen;
- schrijft brieven en andere stukken namens de organisatie;
- archiveert ontvangen of verzonden brieven en andere documenten;
- houdt de ledenlijst bij; 
- houdt vaak de website bij. 
De penningmeester:
- beheert de kas en de bankrekeningen; 
- doet en ontvangt betalingen; 
- maakt het financieel jaarverslag; 
- bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting;
- in een VvE: stelt een begroting en (5-10 jaren) onderhoudsplan, inclusief  
 vervangingen, op;
- in de bewonersvereniging: maakt een plan voor vervanging van  
 meubilair van de gemeenschappelijke ruimtes en andere voorzieningen. 
 (Zie ook pagina 15.)

TIP Algemene bestuursleden 

Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 
zijn er soms enkele algemene bestuursleden. Zij kunnen 
een extra aandachtspunt hebben, bijvoorbeeld PR, juridi-
sche zaken of het beheer van het gebouw. Zo maak je op-
timaal gebruik van de kennis die je in huis hebt. Bepaalde 
taken, zoals het maken van notulen of het bijhouden van 
het kasboek, kun je als bestuur delegeren aan derden. 
Maar de verantwoordelijkheid blijft bij het bestuur.
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Uitvoerend of coördinerend? 
Als bestuur is het goed om een keuze te maken: wil je je richten op de grote 
lijnen en een coördinerende rol hebben? Of wil je plannen maken die je ver-
volgens zelf ook uitvoert? 

Het organiseren van een museumbezoek is een eenvoudig voorbeeld om 
het verschil aan te geven. Een uitvoerend bestuur inventariseert onder de 
leden of ze prijs stellen op een cultureel uitje en organiseert dit vervolgens 
zelf. Een rondleiding afspreken, aanmeldingen bijhouden, vervoer regelen; 
hooguit een of twee medebewoners helpen het bestuur hierbij. 
Een coördinerend bestuur spreekt met de activiteitencommissie af dat het 
museumbezoek kan worden opgenomen in het jaarplan en geeft ook aan 
wat het budget is. De commissie legt haar jaarplan voor aan het bestuur of 
aan de hele woongemeenschap. Als daarmee – al dan niet met wat aan-
passingen – is ingestemd, zorgt de commissie voor de uitvoering. En zo zijn 
er meer commissies, bijvoorbeeld voor communicatie en voor onderhoud 
van de tuin. 

In welke rol dan ook: als een spin in het web houdt het bestuur in de gaten 
dat alle activiteiten goed op elkaar aansluiten. Het bewaakt ook de finan- 
ciën en de goede sfeer in de woongemeenschap. 

TIP Meer informatie

Op de site www.verenigingen.nl staat veel nuttige informatie over 
bestuurszaken. Je leest er onder meer over de bevoegdheden van de 
algemene ledenvergadering (ALV), de wettelijke eisen voor een jaar-
rekening of het opstellen van een huishoudelijk reglement. Er is een 
aparte sectie voor VvE’s.
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TIP Hulp nodig?

Is het lastig om positie te bepalen als bestuur of wil je de overgang maken 
van een uitvoerend bestuur naar meer coördinerend of juist andersom? Er 
zijn partijen die je op weg kunnen helpen. Ga bij de gemeente of het wel-
zijnswerk na of er lokale ondersteuning is voor vrijwilligersorganisaties. 
Of neem contact op met een organisatie als de Sesam Academie, die lan-
delijk werkt. Natuurlijk staat de LVGO ook altijd klaar om advies te geven. 
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Besturen doe je samen
Goed besturen is geen sinecure. 
Zelfs voor een effectief bestuur kan 
het soms lastig zijn de juiste keuzes 
te maken. Zet daarom van tijd tot 
tijd een stapje achteruit en bedenk 
wat je rol als bestuur ook alweer is. 
Deze drie uitgangspunten kunnen 
daarbij helpen.

Verbinden: blijf met iedereen in 
gesprek. Focus niet op de verschil-
len, maar ga op zoek naar de ge-
meenschappelijke factor. Waarom 
wonen we hier ook alweer samen? 
Hou voeling met alle bewoners, 
ga desnoods langs de deur om ie-
mands mening of advies te vragen. 

Anders krijg je een sfeer van ‘Jullie 
doen maar...’

Samenwerken: betrek zoveel mo-
gelijk mensen bij de dingen die 
moeten gebeuren. Door samen te 
werken leer je elkaar beter kennen 
en ontdek je nieuwe gemeenschap-
pelijke interesses. Bovendien maak 
je op die manier gebruik van ieders 
capaciteiten. 

Delegeren: een bestuur ziet erop 
toe dat de gewenste activiteiten 
plaatsvinden, maar hoeft natuur-
lijk niet alles zelf te doen. Anders-
om mogen de bewoners niet van 
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TIP Bestuur vanuit een visie 

Om mensen te inspireren tot samenwer-
king zijn gezamenlijke uitgangspunten 
nodig. Ook voor het bestuur zelf zijn dit 
belangrijke handvatten bij het nemen 
van besluiten. Sommige besturen noe-
men dit hun visie, anderen zien het als 
gezamenlijke doelen en koppelen daar 
bepaalde waarden aan. Voorbeelden 
van doelen zijn: samen de verantwoor-
delijkheid voor de woongemeenschap 
delen; omkijken naar elkaar met behoud 
van privacy; energiezuinig en duurzaam 
wonen; investeren in goede relaties met 
mensen in de wijk.

het bestuur verwachten 
dat het alles regelt. Niet 
voor niets staan zelf-
standigheid en eigen  
regie bij woongemeen-
schappen hoog in het 
vaandel. Dus blijf onder- 
ling de taken verdelen, 
hoe klein ze ook zijn. 
Vraag aspirant-leden om  
een bijdrage te leveren, 
dan kunnen zij alvast 
hun betrokkenheid laten 
zien. 

9
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Het bestuurslidmaatschap
Lid zijn van het bestuur kan heel leuk en bevredigend zijn. Als woongroep 
kies je ervoor om dingen samen aan te pakken; als bestuurslid kun je eraan 
bijdragen dat dit gerealiseerd wordt. 

Tegelijkertijd kent het bestuurslidmaatschap de nodige uitdagingen die 
mensen ervan weerhouden om zich kandidaat te stellen. Veel woon- 
gemeenschappen worstelen dan ook met het vinden van geschikte  
bestuursleden. Vaak vormen enkele personen al jaren het bestuur en wil-
len zij het stokje graag eens doorgeven aan een ander. Maar niet iedere  
bewoner ziet in zichzelf een geschikte penningmeester of voorzitter. Ook 
zien veel mensen op tegen de werklast die het met zich meebrengt. 
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TIP Evenwicht

Maak het bestuur evenwichtig en niet 
te groot. Afhankelijk van de taken 
kun je denken aan drie tot vijf perso-
nen. Zoek de mensen die passen bij 
het werk dat gedaan moet worden, 
het draagvlak en de slagvaardigheid. 
Zorg bovendien voor voldoende vari-
atie in persoonlijkheden, zoals snelle 
beslissers én rustige nadenkers. 

Om te voorkomen dat sommigen al het werk op hun schouders nemen of 
krijgen, helpt het om consequent te rouleren. Maak een transparant roos-
ter van aftreden en spreek een maximaal aantal termijnen af, bijvoorbeeld 
twee keer een termijn van twee of drie jaar. Zorg wel dat niet iedereen  
tegelijkertijd aftreedt, anders valt er een gat in de kennis en ervaring binnen 
het bestuur. 

Leg de afspraken vast en zorg dat alle leden van de vereniging over deze 
informatie kunnen beschikken, bijvoorbeeld via de interne website of op een 
prikbord. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is: de bestuursleden zelf, 
eventuele gegadigden en ook alle andere bewoners, die belang hebben bij 
een goed en stabiel bestuur.
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Profiel
Maak een profiel dat je uit de la trekt als je een nieuw bestuurslid zoekt. 
Beschrijf daarin:
- de rol en missie van het bestuur. Denk aan een omschrijving als: ‘Als  
 bestuur voelen we ons verantwoordelijk voor een goede gang van  
 zaken en een prettige sfeer in de woongemeenschap. We staan daarbij  
 altijd open voor ideeën van bewoners’;
- de algemene dingen die je van iemand verwacht, dus bijvoorbeeld het  
 gewenste aantal uren dat iemand beschikbaar is en eigenschappen als  
 sociale vaardigheid;
- kennis en ervaring die je zoekt binnen een aandachtsgebied; 
- de taken die het betreffende bestuurslid krijgt.

Alleen al het nadenken over deze profielen maakt veel zaken helder. Soms 
merk je dat er kennis of ervaring ontbreekt. Dat kun je proberen aan te  
vullen wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe kandidaat. Wees ook weer 
niet te strikt of veeleisend, want dan kan niemand eraan voldoen. 

Verlaag de drempel
Het is verstandig om tijdig op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. 
Spreek bijvoorbeeld af dat bestuursleden een halfjaar voor het einde van 
hun eerste termijn aangeven of ze door willen of niet. Zo nodig kan er al-
vast een opvolger geworven worden. Ook een optie: vraag enkele leden van 
de werkgroepen of andere geschikte personen of ze een periode op proef  
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willen meedraaien in het bestuur, met een beperkt takenpakket. Als het  
bevalt, kunnen zij zich later aanmelden als kandidaat-bestuurslid. 

Bereid de vergaderingen en de bijbehorende taken samen met de aspi-
rant-bestuursleden voor. Ook kan het helpen om de taken te verdelen als 
een kandidaat ergens tegenop ziet. Iemand wordt bijvoorbeeld secretaris 
en maakt de notulen, maar een ander bestuurslid houdt in Excel de ledenlijst 
bij. Een ICT-werkgroep kan de website beheren. Met een beetje creativiteit 
kom je samen een heel eind. Blijf openstaan voor de inbreng van iedereen.
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Alles zelf doen?
Misschien lukt het niet (meer) om alle bestuursfuncties in te vullen. Zoek in 
dit geval tijdig een oplossing buiten de deur. Dat kost misschien wat, maar 
het kan ook heel veel geld en ongenoegen besparen. Twee suggesties zijn:
- zoek een externe voorzitter voor de vergaderingen (incidenteel of  
 structureel), bijvoorbeeld iemand van een collega-woongemeenschap  
 of iemand die je via-via kent. Dit is niet het gezicht naar buiten. Hij of  
 zij zorgt er wel voor dat de vergaderingen goed en in een prettige sfeer  
 verlopen en dat er heldere besluiten genomen worden. Een externe  
 voorzitter is neutraler en kan makkelijker boven de partijen staan; 
- besteed een deel van de financiële administratie uit aan een admini- 
 stratiekantoor. Maak heldere afspraken over het aanleveren van je  
 financiële gegevens, welke taken zij overnemen en wat dat kost.  
 Overleg regelmatig over de stand van zaken.
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Rol van de penningmeester
De penningmeester heeft een specifieke verantwoordelijkheid, die hij of zij 
overigens wel altijd deelt met de andere bestuursleden. Een goede, trans-
parante administratie helpt om problemen te voorkomen. 
- Hou een waterdichte financiële administratie bij. Bewaar bij iedere uitgave  
 een factuur. Laat dit jaarlijks controleren door de kascommissie. 
- Controleer regelmatig of de kosten binnen de begroting passen en of  
 de inkomsten kloppen.
- Spreek af met de bank dat betalingen altijd door twee personen  
 goedgekeurd moeten worden. 
- Zorg dat minimaal twee mensen overal toegang toe hebben en het  
 (eenvoudige) boekhoudsysteem begrijpen. Iemand kan altijd onverwachts  
 uitvallen. 
- Bewaar essentiële documenten, zoals statuten, afspraken met de bank  
 en verzekeringscontracten op een veilige en vindbare plek. Liefst  
 digitaal, achter een goed wachtwoord. 
- Spreek af wie toegang heeft tot vertrouwelijke gegevens, ook in verband  
 met de Algemene verordening gegevensbescherming. Maak een goede  
 (digitale) back-up en controleer en ververs die regelmatig.
- Zet alle belangrijke afspraken in de statuten of het huishoudelijk  
 reglement.
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Vergaderen en de rol van de voorzitter 
Het is cruciaal voor de goede sfeer en de besluitvorming dat iedereen zich 
tijdens een vergadering committeert aan de regels van het spel. De voor-
zitter faciliteert dit. Bereidt de vergadering goed voor. Vraagt aan mede- 
bestuursleden, werkgroepen of anderen of zij punten willen inbrengen. Stelt 
samen met de secretaris een agenda op en stuurt deze tijdig rond. 

Erg belangrijk is dat iedereen weet in welke fase van besluitvorming een 
agendapunt zit. 
De drie fases zijn: 
- informeren: duidelijkheid scheppen door je in te lezen en vragen te stellen; 
- mening vormen: met elkaar in gesprek gaan;
- besluiten: tot een conclusie komen en vaststellen welke actie daarbij hoort. 
Vermeld op de agenda in welke fase een onderwerp zit en hoeveel tijd je 
wilt uittrekken om het te bespreken. Noteer – als voorzitter – voor jezelf bij 
elk agendapunt vooraf in trefwoorden: wat gaan we bespreken; wat willen 
we bereiken; hoe behandelen we dit onderwerp?
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Open de vergadering met een kort woordje. Benoem de gewenste sfeer 
(informeel of juist wat zakelijker, respect voor elkaars mening) en wat de 
aanwezigen van de vergadering mogen verwachten. Vraag of iedereen in-
stemt met de agenda. Wijk daar vervolgens niet van af. Vermeld de eindtijd 
en vraag iedereen daaraan mee te werken. 

Benoem voorafgaand aan een nieuw agendapunt het onderwerp, het doel 
van de bespreking, de manier van behandelen en de tijd die ervoor staat. 
Sluit de bespreking steeds af met een samenvatting. Herhaal kort het doel, 
formuleer helder wat er is besloten, benoem actiepunten en geef aan of en 
hoe het onderwerp in de volgende vergadering terugkomt. 

Stop de vergadering op de afgesproken tijd. Maximaal anderhalf uur verga-
deren met een korte pauze is een goede richtlijn. Geef een korte terugblik, 
kondig de volgende vergadering aan (wat, wanneer) en bedank de aanwe-
zigen. Zorg met een passende afsluiting – en misschien een drankje  –  dat 
iedereen met een goed gevoel naar huis gaat.

TIP Andere middelen

Een eenvoudig ja/nee-besluit kan soms via een enquête  
worden genomen. Het loont de moeite om achteraf 
contact op te nemen met de mensen die niet instem-
den. Vaak kunnen bezwaren of zorgen alsnog worden 
weggenomen. Bij een complexere kwestie kunnen de 
informerende en meningsvormende rondes schriftelijk 
plaatsvinden op basis van een uitgewerkt voorstel. Doe 
de besluitvormende ronde bij voorkeur wel gezamenlijk.
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Heldere besluitvorming draagt bij 
aan saamhorigheid
Samen plannen bespreken, keuzes maken, de taken verdelen: juist vanwege  
deze betrokkenheid kies je voor een woongemeenschap. Een heldere en 
prettige besluitvorming draagt bij aan deze saamhorigheid. Weten hoe de 
anderen ergens over denken, jezelf gehoord weten, komen tot een oplossing 
of een plan waar iedereen zich in kan vinden: hierdoor voel je je onderdeel 
van het grotere geheel. Het bestuur speelt hierin een coördinerende rol. En 
verder is natuurlijk iedereen medeverantwoordelijk voor dit groepsproces. 
 
Verschillende bestuursstijlen 
Je kunt op verschillende manieren besluiten nemen. Iedere stijl heeft zijn 
voor- en nadelen. 
- Als je kiest voor een autoritaire bestuursstijl beslist een enkeling of  
 kleine groep. De anderen volgen. Het is een snelle manier van beslissen,  
 die bij hoge nood van pas kan komen. 
- In het democratisch model heeft iedereen een gelijke stem. In aanloop  
 naar een besluit kan iedereen een mening geven. Uiteindelijk tellen de  
 meeste stemmen, de minderheid moet zich neerleggen bij het besluit. 
- De sociocratische of consent-methode geeft iedereen een stem door het  
 besluitvormingsproces in rondes te laten verlopen, waarbij iedereen zijn  
 of haar zegje kan doen. Deze aanpak streeft naar meer gelijkwaardig- 
 heid, verantwoordelijkheid en vrijheid. Geen wonder dat veel woon- 
 gemeenschappen zich hiertoe aangetrokken voelen. Sommige werken er  
 vanaf de oprichting al mee, andere schakelen op enig moment over.
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Beter luisteren

Met consent besluiten is geen vanzelfsprekende methode. Vooral het leren 
luisteren naar de anderen vraagt oefening. Maar voor velen zijn de voor- 
delen zo evident, dat het de tijdsinvestering dubbel en dwars waard is. 
‘Deze manier van rondgaan brengt rust in het overleg. Doordat je weet dat 
jij ook aan de beurt komt, kun je je eigen mening opschuiven en daardoor 
luister je veel beter naar de ander.’ 

19
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Hoe werkt de consent-methode?
Een of meer bewoners dienen een voorstel in. In een aantal vaste rondes 
krijgen alle aanwezigen om de beurt het woord. De voorzitter bewaakt het 
proces, maar is verder een deelnemer zoals de anderen. 

De volgorde van de rondes is: 
- beeldvorming: iedereen kan ter verduidelijking vragen stellen aan de  
 indieners van het voorstel; 
- meningsvorming: iedere deelnemer zegt wat hij of zij ervan vindt, zonder  
 op elkaar te reageren; 
- verdieping: mensen kunnen iets toevoegen of reageren op wat ze  
 gehoord hebben. In deze fase ga je op zoek naar de gemeenschappe- 
 lijkheid, waar kunnen we elkaar vinden?; 
- besluitvorming: een besluit neem je met consent. Consent geven,  
 betekent dat je, zoals dat heet, geen ‘overwegend, beargumenteerd  
 bezwaar’ hebt en bereid en in staat bent om het besluit in kwestie uit  
 te voeren. Weer ga je de kring rond. Wie geen consent geeft, licht dat  
 toe en geeft aan onder welke voorwaarden hij of zij wel consent kan  
 geven. Daarna wordt het voorstel eventueel aangepast en 
 begint een nieuwe ronde tot iedereen consent heeft gegeven.  
 Als je er niet met elkaar uitkomt, gaat het voorstel van tafel.  

Meer weten

In het boek Besluit met CONSENT beschrijft Baudy Wiechers 
de methode. Een heel praktisch en inspirerend werkboek  
voor wie zich hierin wil verdiepen. Zie consentmethode.nl
Het boek Deep Democracy van Jitske Kramer beschrijft de  
Lewis-methode ‘vanuit de overtuiging dat de krachtigste  
besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, 
talenten, ervaringen en emoties te combineren’. Zie ook deepdemocracy.nl

20
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TIP Consent-methode oefenen

Benieuwd of de consent-methode werkt in jullie woongemeenschap? 
Ga aan de hand van het boek Besluit met CONSENT oefenen met een 
groep van zes tot tien bewoners. In het begin ben je veel tijd kwijt aan 
het ontdekken van de procedure, maar na een keer of vier, vijf merk je 
dat het begint te lopen. Blijft het lastig? Meerdere organisaties, zoals 
het Sociocratisch Centrum en Consent-methode, verzorgen trainingen 
op dit gebied.

21
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Relatie tussen bewonersvereniging en VvE 
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht op het moment dat  
meerdere huishoudens als woningeigenaren een dak delen. Een eventuele 
verhuurder is lid van de VvE namens de huurders. De VvE heeft vaak grote  
financiële verantwoordelijkheden, zoals het onderhoud van het pand.  
Juridisch is daarvoor veel vastgelegd. Het beheer van de VvE kun je uitbe-
steden. Googel voor meer informatie ‘uitbesteden VvE’.

De VvE en de bewonersvereniging hebben hun eigen statuten en huishou-
delijk reglement. Het is belangrijk om de onderlinge verhouding goed te  
regelen en af te stemmen wie waarvoor verantwoordelijk is. 
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Ondersteuning besturen vanuit de LVGO
De LVGO bundelt de ervaringen van zo’n 150 woongemeenschappen en 
initiatiefgroepen in Nederland en deelt die graag met anderen.  
- Veel informatie, ook specifiek voor besturen, is beschikbaar via lvgo.nl,  
 het ledenblad Wijzer Wonen en de gratis nieuwsbrief. 
- Daarnaast organiseert de LVGO thema- en intervisiebijeenkomsten  
 gericht op bestuurders van aangesloten woongemeenschappen. Vooral  
 de onderlinge uitwisseling wordt als zeer verrijkend ervaren. 
- Als bestuur kun je je rechtstreeks wenden tot andere woongemeen- 
 schappen. Vaak hebben zij soortgelijke ervaringen en kun je van elkaar  
 leren. De LVGO helpt graag bij het vinden van een goede gesprekspartner. 
- Besturen van woongemeenschappen die lid zijn van de LVGO kunnen 
 terecht voor juridisch advies. Leg je vraag voor via info@lvgo.nl. In  
 overleg kijken we wat de juridisch adviseur, tegen een kleine vergoeding,  
 kan betekenen.  
- Het EHBO-team van de LVGO kan ingeschakeld worden voor Eerste  
 Hulp Bij Ongenoegen in de woongemeenschap. Wees er tijdig bij, dan  
 lopen de gemoederen niet te hoog op. Meer informatie staat op onze  
 site, contact leggen kan via ehbo@lvgo.nl.

TIP Aansprakelijkheid

Het is niet nodig je als bestuurslid te verzekeren tegen persoonlijke aan-
sprakelijkheid zolang je kunt aantonen dat je er geen potje van maakt. 
Zorg voor voldoende expertise in het bestuur; overleg regelmatig; leef de 
statuten na en leg dit vast in de notulen; zorg dat de administratie op 
orde is; vraag jaarlijks decharge (ontslag van aansprakelijkheid); maak 
een analyse van de meest waarschijnlijke risico’s en hoe je die probeert te 
voorkomen. 



Over de LVGO
De LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) 
is dé vereniging voor en door 50-plus-woongemeenschappen in Neder-
land. Wij stimuleren het gemeenschappelijk wonen van 50-plussers door 
het delen van kennis onder de leden en overige geïnteresseerden. Wij zijn 
spreekbuis van de leden en behartigen hun belangen richting de landelijke 
overheid, gemeenten, woningcorporaties en andere relevante organisaties. 
Daarnaast stimuleren we de maatschappelijke bekendheid van woon- 
gemeenschappen via publiciteit en het geven van voorlichting. 

Wat biedt de LVGO haar leden?
Lid worden van de LVGO kan zowel individueel als collectief. Het lidmaat-
schap heeft veel voordelen.
- Viermaal per jaar het ledenblad Wijzer Wonen, boordevol interessante,  
 leuke en praktische artikelen over het gemeenschappelijk wonen.
- Korting op LVGO-publicaties en -themamiddagen: dé manier om  
 andere (aspirant-)woongroepbewoners te ontmoeten en dieper op  
 gemeenschappelijk wonen in te gaan.
- Een stem in de vereniging. Zo geef je mede richting aan het beleid en  
 aan de activiteiten. 
- Eerste Hulp Bij Ongenoegen (EHBO), voor vroegtijdige ondersteuning bij  
 het oplossen van meningsverschillen en andere vormen van ongenoegen.
- Juridisch advies, voor besturen en leden met vragen of problemen op  
 juridisch gebied. 
- Voorlichting op locatie door ons infoteam.
- Gratis plaatsing van informatie en oproepen rond (initiatieven tot) een  
 woongemeenschap op de website en in de LVGO-nieuwsbrief.

Meer info? Ga naar www.lvgo.nl/lidmaatschap-lvgo of scan de QR-code:

Ringmus 48 | 8121 JL Olst
lvgo.nl | info@lvgo.nl | 030 820 09 65


