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NIEUWSBRIEF 34 – FEBRUARI 2021
Beste leden,
Het zijn roerige tijden. Ieder van ons probeert op zijn of haar manier deze
periode zo goed mogelijk door te brengen. Ook wij doen dat. Onder meer
betekent dat dat we uitsluitend “digitaal” met elkaar overleggen. Voordeel is
minder reistijd, nadeel is dat we persoonlijk contact missen. Maar niet mopperen,
we blijven slagvaardig.
Tijdens de laatste ALV in Reeuwijk hebben we (o.m.) onze nieuwe secretaris
(dhr. Hans Plessen) aan u kunnen voorstellen. Helaas heeft dhr. Plessen
kortgeleden deze functie weer moeten neerleggen ten gevolge van ernstige
gezondheidsproblemen. Gelukkig gaat het hem ondertussen weer redelijk.
Gerard Rademakers zal de functie voorshands waarnemen daar hij nog zittend
bestuurslid is. Aangezien het complex waar Gerard Rademakers woont inmiddels
door Bouwinvest is verkocht, moet ook hij ons bestuur verlaten. We zijn dus
weer op zoek naar nieuwe bestuursleden! Zoals in de vorige Nieuwsbrief
aangekondigd zal onze voorzitter Hans van der Hoeven ergens in deze periode
telefonisch contact met u opnemen en daarbij zeker ook dit onderwerp
aanroeren.
Jaarlijkse huurverhoging
Bouwinvest heeft inmiddels de aanvragen voor advies verzonden. Denk aan uw
eigenbelang en maak gebruik van uw recht. Juist in deze periode is er erg veel
beweging in de standpunten van de politiek en ook de regering. Om u te helpen
heeft de Woonbond recent een handleiding opgesteld voor de huurders in de
commerciële sector. De handleiding staat inmiddels op onze website (samen met
een begeleidende PowerPoint Presentatie).
Website
Het spoorboekje voor dit jaar zal op de website worden geplaatst. Mochten er
zaken zijn die u in het bestuur besproken wilt hebben, aarzel niet en geef het
door aan de secretaris. Over de website gesproken: we hebben het plan opgevat
om onze website eens kritisch onder de loep te nemen. En daarbij is
vanzelfsprekend ook uw mening van belang. We hebben recent een kleine
enquête aan u verstuurd over dit onderwerp. Heeft u deze al ingevuld? Kwijt?
Geef een seintje en we sturen dit nogmaals.
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Voorjaars Algemene Leden Vergadering
Deze bijeenkomst staat gepland voor 14 juni a.s. Mochten de corona
maatregelen het toestaan om fysiek bijeen te komen zijn we van plan dat
wederom in Reeuwijk te doen. Anders zullen we dit “digitaal” moeten doen. Maar
– indien onverhoopt nodig – zal dat ons ook wel lukken.
Overleg met Bouwinvest:
Overlegdata met Bouwinvest staan dit jaar gepland voor 19 april en 18 oktober.
Afhankelijk van de geldende corona maatregelen zal dit overleg digitaal of fysiek
plaats vinden. Wilt u dat bepaalde beleidszaken tijdens dit overleg worden
besproken, geef dat dan tijdig door aan de secretaris. U wordt uiteraard
geïnformeerd over de agendapunten.
Wij zullen u nauwgezet op de hoogte brengen en houden over bovengenoemd
overleg en/of overige ontwikkelingen.
Leden en lidmaatschap Platform Bouwinvest:
Momenteel telt het Platform Bouwinvest een 20-tal leden met wie regelmatig
contact is.
Het lidmaatschap is geheel gratis. Aanmelden via:
secretaris@platformbouwinvest.nl

Blijf gezond wenst u het Platform bestuur.
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