Geacht lid van de VAA
De VAA houdt zich bezig met het bevorderen van gemeenschapswonen voor ouderen. Het tij voor nieuwe initiatieven is momenteel
gunstig en daar willen wij actief op inspelen. Daarvoor is het wenselijk en noodzakelijk dat er voldoende (actieve) leden zijn om
woonprojecten ook de kunnen bemensen.
Om een goede match te kunnen maken tussen projecten en de leden, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van uw wensen,
interesses en kwaliteiten.
Tevens helpt het ons om focus aan te brengen in het soort projecten dat door onze leden met name wordt gezocht.
Wij realiseren ons dat deze vragen strikt persoonlijk zijn en wij zullen deze persoonlijke informatie dan ook niet met derden delen.
Wel kunnen de uitkomsten in samengestelde vorm binnen de vereniging worden verspreid ter bepaling van het beleid. Wij hebben
een apart vragenblokje in het formulier hiervoor opgenomen
Wij verzoeken u onderstaande vragen voor 10 februari 2020 te beantwoorden en terug te sturen naar:
info@akropolis-amsterdam.nl

in deze
kolom
graag een V
invullen bij
uw keuze

de vragenlijst
1 hoe oud bent u
jonger dan 55
55 tot 70
70 plus
2 man of vrouw
man
vrouw
3 Zoekt u een woning voor uzelf of met uw eventuele partner
mijzelf
samen met partner
Bent u geïnteresseerd in 55 plus wonen Of heeft u een voorkeur voor meergeneratiewonen
4 (of maakt het niet uit)
55 plus wonen
meergenera>ewonen
maakt niet uit
5 hee@ u een bepaalde levensovertuiging en zo ja, welke

6 De VAA baseert zich op een humanistische levensovertuiging, kunt u zich daarin vinden
ja
nee
maakt niet uit/geen mening
7 hee@ u een voorkeur voor huur of koop
huur
koop
maakt niet uit/geen mening
8 als u huurt hee@ u dan een voorkeur voor
huren van een beheercoopera>e, bijvoorbeeld van een wooncorpora>e
huren van een 'eigen' wooncoopera>e waarbij de huurders gezamenlijk verantwoordelijk zijn
weet niet/maakt niet uit
9 als het gaat om een eigen wooncorpora>e bent u dan in staat en bereid hierin te investeren?
ja
nee
hangt ervanaf
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10 Welke deskundigheid kunt u inzetten bij het realiseren van nieuwe woonprojecten
bestuurlijk
ondersteunend
uitvoerend
geen
11 Bent u bereid (en in staat) tijd en energie te steken in een project
ja
nee
nu niet maar wellicht later
12 kunt u iets aangeven over uw inkomensposi>e (en huurmogelijkheden (zie toelich>ng)
komt in aanmerking voor sociale huur
komt in aanmerking voor middenhuur
vrije sector
weet niet
Toelichting.
Als u niet weet in welke categorie u zou vallen, dan kunt u informatie vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/
sociale-huurwoning-voorwaarden

13 kunt u iets aangeven over uw vermogensposi>e
geen vermogen (minder dan 5000 euro)
tot 20.000 euro
tot 50.000 euro
meer dan 100.000
14 Op welke termijn zou u willen verhuizen
zo snel mogelijk
binnen 5 jaar
langere termijn/geen haast
15 Wat voor een soort woning laat u achter
sociale huur woning
middenhuur woning
vrije sector
koopwoning
16 waar is deze woning gesitueerd
in amsterdam
buiten amsterdam
17 Hoe groot is uw huidige woning, alle kamers tellen, woon en slaapkamers
2 kamers
3 kamers
meer dan 3 kamers
18 Hoeveel kamers zou uw nieuwe woning moeten hebben (wederom alle kamers tellen)
2 kamers
3 kamers
meer dan 3 kamers
19 En hoeveel m2
tot 50 m2
50 tot 80 m2
meer dan 80 m2
20 wat is de reden dat u interesse hee@ in nieuwe woonvormen

21 Wat vindt u belangrijk voor deelname aan een woonproject
de kans op een geschikte woning
het sociale aspect
beide
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Hoe staat u tegenover het delen van voorzieningen in een woonproject, bijvoorbeeld een
22 logeervoorziening, een gemeenschapsruimte ect.
belangrijk
niet belangrijk
anders, namelijk
Hoe staat u tegenover gezamenlijke activiteiten zoals, gezamenlijke zorginkoop, autodelen,
23 en dergelijke
belangrijk
niet belangrijk
anders, namelijk
24 De vereniging mag mij ja/nee benaderen voor projecten
ja
nee
Invuller gaat akkoord met het verzamelen en bewerken van de ingediende gegevens om
25 richting te geven aan het beleid van de VAA
ja
nee
26 Zijn er nog aandachtspunten die u ons wil meegeven, zo ja welke?

naam
woonplaats
lid sinds
email adres
telefoon

NB U kunt er ook voor kiezen geen ANW gegevens in te vullen, u neemt dan anoniem deel aan deze enquête. Als u
de NAW gegevens wel invult geeft u tevens toestemming deze te gebruiken voor beleid en om u te kunnen
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