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najaars-ALV

website

Na de vakantieperiode zijn we aan de slag gegaan
met de voorbereiding van de najaars Algemene
Ledenvergadering.
Zoals vorig jaar beloofd willen we opnieuw de
vergadering combineren met een culturele activiteit.
We gaan het reddingsstation IJmuiden van de
KNZRM bezoeken. Een uitgelezen kans om een
blik achter de schermen te werpen in de activiteiten van deze roemruchte vereniging.

Verslagen van ALV’s, bestuursvergaderingen en
het overleg met Bouwinvest kunt u vinden op de
afgeschermde sectie van onze website
www.Platformbouwinvest.nl.
Wachtwoord vergeten? mail naar

Naast de standaard-agendapunten voor de
Najaars-ALV (zoals de begroting 2017) hebben we
dit jaar twee informatieve agendapunten opgenomen,

communicatie met de beheerder
onderhoud.
Beide onderwerpen zullen worden ingeleid door
een deskundige en afgerond met een (korte) discussieronde.
Een kans voor u om op deze onderwerpen meer
inhoud te vergaren en ervaringen met collegabesturen te delen.

gerard.rademakers@gmail.com

uw suggesties over de website zijn natuurlijk altijd
van harte welkom.

huurdersonderzoek
Zoals bekend maakt ons Platform ook deel uit van
de koepel van Platforms GPHP.
Het Vesteda-Platform heeft onder de huurders een
onderzoek laten doen naar de betaalbaarheid van
huren. Ook op andere plaatsen doen huurdersverenigingen soortgelijk onderzoek. Dat alles werd
ingegeven door de huurstijgingen van de afgelopen jaren.
Wij hebben het voornemen om in 2017 een dergelijk onderzoek ook onder onze leden en haar huurders te houden. In de komende maanden zullen
we dit plan uitwerken.

bestuur
We hebben deze ALV gepland op maandag 21
november 2016 te IJmuiden van 11 - 16u.
Verdere detailinformatie ontvangt u zsm.
svp aanmelden via gerard.rademakers@gmail.com

We zijn naarstig op zoek naar personen, die de
taken van het bestuur kunnen/willen ondersteunen. Wellicht kunnen we via deze weg enkele van
u oproepen om contact op te nemen. En: hoort zegt
het voort.

overleg met Bouwinvest
Op 9 nov 2016 staat het najaarsoverleg met
Bouwinvest gepland. Verslag hiervan vindt u tzt
op de website.

voor uw agenda:
meld u aan voor de ALV, svp vóór 1 nov 2016.
Breng per e-mail onderwerpen in voor de ALV

de Laren te Ede

najaars ALV: maandag 21 nov 2016, 11u te
IJmuiden,
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