
Nieuwe gids Stichting Kopersbelangen Stichtse Vecht. 

Stichtse Vecht - Kopersbelangen Stichtse Vecht (voorheen 

Kopersbelangen Maarssen) is opgericht in 1975. ‘’Aanvankelijk 

opgericht om de bewoners van de nieuwbouwwoningen in Boomstede 

te ondersteunen bij de oplevering van hun woning, waar nogal eens wat 

mis mee was’’, kijkt voorzitter Jack Ruibing terug. ‘’Gezamenlijk kon 

men een vuist maken. Maar het bleek ook een gouden greep voor het 

gezamenlijk aanschaffen van bijvoorbeeld zonwering, dubbel glas, 

vloerisolatie en schuifpuien. Intussen is Kopersbelangen met ruim 800 

leden uitgegroeid tot één van de grootste belangenbehartigings-

organisaties in de omgeving Stichtse Vecht en wordt nog steeds door 

een aantal enthousiaste vrijwilligers bestuurd. De behartiging strekt 

zich van het selecteren van lokale leveranciers voor klein en groot 

onderhoud, tot collectieve acties ter verbetering van het woongenot. 

Leden ontvangen elke twee jaar een geactualiseerd boekje, maar 

kunnen ook terecht op de website www.kopersbelangensv.nl voor de 

laatste ontwikkelingen. Of het nu gaat om een klusbedrijf, een cv-

onderhoudscontract, de aanschaf van nieuwe deuren of kozijnen, een 

nieuwe keuken, verf en behang of om verzekeringen, in het inmiddels 

legendarische boekje kan men vinden waar je terecht kunt voor 

aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen bij de circa 30 aangesloten 

bedrijven. Ook voor ondernemers is Kopersbelangen interessant, wij 

gunnen het locale ondernemers van meer opdrachten en 

vervolgopdrachten te profiteren en op deze manier de lokale markt een 

impuls te geven.’’  

Naast het prijsvoordeel op vertoon van de geldige ledenpas, wat kan 

oplopen tot vele tientallen euro’s per jaar, zet Kopersbelangen 

projectmatig acties op. Zo zijn er in het verleden acties geweest voor 

onder meer dakkapellen en de stap van enkel naar dubbel glas. Anita 

van Amerongen: ‘’Het bestuur wil ook de komende jaren, vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid, haar leden terzijde blijven staan. 

Zeker nu het duidelijk is dat langer zelfstandig wonen de norm is, 

vinden wij het belangrijk je als woningeigenaar te informeren over de 

mogelijkheden die onze leveranciers te bieden hebben.’’Ruibing: ‘’Op 

onze website is alle informatie te vinden, tevens worden speciale acties 

o.a. op de website bekend gemaakt. Er zijn nog gezamenlijke acties in 

http://www.kopersbelangensv.nl/


voorbereiding. Zoals het vervangen van, veelal verouderde, 

groepenkasten en de aanschaf van zonnepanelen. Kortom, veel 

voordeel voor een bescheiden bijdrage van € 9,50 per jaar! Overigens, 

niets let ook huurders zich bij ons aan te sluiten als zij voordeel kunnen 

hebben van de bij ons aangesloten bedrijven, voor diensten die niet door 

de eigenaar worden gedaan.’’ 

Voor informatie en nieuwe leden: secretariaat 0346-569545 of via 

www.kopersbelangensv.nl. 
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