Jaarverslag GDO 2020
Het GDO heeft als hoofddoel : Het behartigen van de belangen
van alle leden.
Het GDO had per 31-12-2020 440 persoonlijke leden.
2020 was een bijzonder jaar omdat er vanaf medio maart door de overheid maatregelen werden
afgekondigd om verdere besmettingen met Covid-19 te voorkomen.
We konden daardoor geen ALV’s organiseren, de maandelijkse informatiebijeenkomst voor alle
kandidaat leden en belangstellenden stopte en later in het jaar tevens de gesprekken door voorzitter
en secretaris bij de woongroepen over welke verwachtingen er leven bij alle leden en hoe iedere
woongroep omgaat met het covid-19 besmettingsgevaar en de maatregelen hieromtrent.
Het bestuur is 8 maal bij elkaar geweest.
Er is door het bestuur een oplossing gezocht en gevonden wat betreft de vordering die wij van
advocaten van CGW ontvingen in februari. Het bestuur heeft de hulp ingeroepen van de gemeente
Den Haag (afdeling: stad en bestuur OCW). Deze heeft in december besloten dat zowel het CGW als
het GDO de vordering als oninbaar mag beschouwen. Hierdoor kwam de weg vrij voor een
constructieve samenwerking en afstemming tussen CGW en GDO.
Het bestuur heeft aan alle woongroepen gevraagd wat hun mening was over een intentieverklaring
die door het CGW was opgesteld met 3 grote wooncorporaties over het omgaan met plaatsing bij
tekort aan reservekandidaten zonder overleg met het GDO.
Het bestuur heeft inmiddels een start gemaakt met afspraken maken met de 3 wooncorporaties voor
verdere afstemming over hoe deze intentieverklaring zich verhoudt tot de tot nu toe gemaakte
afspraken met alle wooncorporaties en het toewijzen van GDO leden aan vrijgekomen woningen.
Tevens hebben er 2 ontmoetingen tussen de besturen van CGW en GDO waarin we afspraken
hebben gemaakt over de samenwerking en taakverdeling tussen CGW en GDO.
Bovendien zijn de voorzitter en de secretaris een rondgang langs alle bij het GDO aangesloten
woongroepen gestart om met hen te bespreken wat de leden van het GDO verwachten en ook hoe
men zich verhoud op de covid-19 maatregelen van de overheid en het daardoor niet bij elkaar
kunnen komen in de groep. Inmiddels zijn er 7 woongroepen bezocht. De overige worden bezocht na
versoepeling van de maatregelen in 2021.
De werkgroep communicatie is 7 maal bij elkaar geweest om het uitbrengen van de Nieuwsflitzzz
voor te bereiden en de website is inmiddels vernieuwd.
De werkgroep organisatie en statuten is in 2020 niet bij elkaar geweest en wacht op besluitvorming
in de ALV over de voorstellen alvorens het huishoudelijk reglement aan te passen
Er zijn voor half maart nog informatiebijeenkomsten geweest in Teunisbloemhof en de Doornhoek
voor nieuwe leden en belangstellenden.
De woongroep Aqua Marino is van plan zich opnieuw aan te sluiten bij het GDO. Er zijn hiervoor 4
bijeenkomsten geweest op locatie ter ondersteuning voor het in gang zetten van statuten en het
weer opzetten van een vereniging.
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