
 

 

Nieuwsbrief 26 – 7 april 2019 

Beste leden, 

 

Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons een Nieuwsbrief hebt ontvangen. 

In deze nieuwsbrief willen wij u over de volgende onderwerpen informeren: 

Samenstelling huidig bestuur: 

Na het kiezen van een nieuw bestuur in de ALV van oktober 2018 moest de 
nieuwe secretaris, Marcel Vennema, helaas afscheid nemen omdat hij niet langer 
van Bouwinvest huurt en een appartement gekocht heeft. 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Ger van der Pluijm, Voorzitter (Rotterdam) 

Ray de Bruijn, Secretaris/Webmaster (Gouda) 

Ger Nieudorp, Penningmeester (Zwolle) 

Gerard Rademakers, Bestuurslid (Gouda) 

Ingrid Blaauw, Bestuurslid (Zwolle) 

Lex Knip, Bestuurslid (Haarlem) 

Vernieuwde Website: 

Door het zelf beheren van de website sinds november 2018 is het makkelijker 
zaken te wijzigen en/of nieuwe tools op te zetten. De website staat voor leden al 
achter een inlogvenster, echter op korte termijn na de aanstaande ALV van 29 
april zal iedere huurders/bewonersvereniging een eigen inlognaam krijgen en 
bijbehorend wachtwoord. Voorts kunnen we via de website ook enquêtes houden 
en nog veel meer. Door het zelf beheren van de website besparen we ook een 
aanzienlijk bedrag. Ger Nieudorp wordt 9 april getraind in WordPress en zal de 
“achtervang” zijn voor het geval dat…. 

 

 

 



 

 

Huurverhoging per 1 juli 2019: 

Zoals ons medegedeeld op 1 april tijdens het overleg met Bouwinvest zal de 
huurverhoging per 1 juli bestaan uit het CPI-cijfer plus 0,5% huurverhoging. Het 
CPI-cijfer is zojuist bekend geworden en bedraagt 2,6%. De totale 
huurverhoging zal derhalve 3,1% bedragen over de kale huur. Deze verhoging 
geldt landelijk voor Bouwinvest. Dat het Bouwinvest-aandeel van deze verhoging 
zo gering is ligt aan het feit dat Bouwinvest zich dit jaar wel degelijk iets heeft 
aangetrokken van niet-beleidsmatige verweren tegen huurverhoging. Veel van 
deze huuradviezen waren (mede)onderbouwd met sociale redenen. 

Vergader agenda 2019: 

Bestuursvergaderingen: 

21 januari – 25 maart – 20 mei – 30 september – 9 december  (totaal 5 
vergaderingen) 

Overleg Bouwinvest:  

1 april – 21 oktober 

Algemene Ledenvergaderingen: 

29 april – 4 november 

 

Via deze nieuwsbrief nodigen wij u tevens van harte uit tot het bijwonen van de 
Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op maandag 29 april 
2019 in het zalencomplex van Aristo, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.  

Aanvang: 12:00 uur 

U gelieve zo spoedig mogelijk deelname aan ons door te geven, alsmede de 
namen van de personen die uw huurders/bewonersvereniging vertegenwoordigen 
tijdens deze A.L.V. S.v.p. per E-mail doorgeven aan onze secretaris, Ray de 
Bruijn: raydebruijn@gmail.com 

 

 

 


