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NIEUWSBRIEF 16 nov  2016

platform van Bouwinvest huurdersverenigingen

in deze nieuwsbrief: ❘ Algemene LedenVergadering 21 november❘	bezwaar huurverhogingen ❘ overleg
met Bouwinvest ❘

najaars-ALV
Onze najaars-vergadering zal -als eerder aange-
kondigd- zijn op maandag 21 november 2016 te
IJmuiden.
We vinden gastvrij onderdak in het reddingstation
van KNRM te IJmuiden, Haringkade 2, 1976 CP,
IJmuiden, aanvang 11.00 uur.
Zoals reeds aangekondigd willen we de ALV wat
anders indelen dan tot nu toe.

agenda:
De agenda ziet er als volgt uit:
-  Verslag ALV 16 mei 2016.
-  Begroting voor 2017 (wordt ter vergadering uitge-
reikt).
-  Mededelingen.
-  korte inleiding over ‘Communicatie met de
beheerder’ door Raymon Sreerks (MVGM), met dis-
cussieronde.
-  wvttk
-  sluiting

middagprogramma
Van 13.00 tot 14.00 uur gaan we lunchen in
Lunchroom Bart, Trawlerkade 83-87, 1976 CB
IJmuiden, op loopafstand van de KNRM. 

Van 14.00 uur tot max. 16.00 uur krijgen we voor-
lichting over het werk van de KNRM en brengen
we een bezoek aan de reddingboot aldaar.
Natuurlijk wel onder voorbehoud dat de redding-
boot niet moet uitrukken. 

voor uw agenda:

meld u zsm aan voor de ALV; ook als u verhin-
derd mocht zijn horen wij dat graag.

Breng per e-mail onderwerpen in voor de ALV 
KNRM rukt uit voor vaartuig met motor/stuurproblemen

website
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 
gerard.rademakers@gmail.com
Uw suggesties over de website zijn natuurlijk
altijd van harte welkom.

bezwaar tegen huurverhogingen
We hebben met belangstelling kennis genomen van
het voornemen van de Woonbond om bezwaar aan
te tekenen tegen de Belastingdienst en investeer-
ders over de “inkomens verklaringen van de belas-
tingdienst i.h.k.v. het vaststellen van de huurver-
hogingen” in de afgelopen jaren. Van belang voor
die huurders die te maken hebben met inkomens-
afhankelijke huurverhoging. 
Kijk voor verdere details op de website van de
Woonbond. We zullen dit proces met aandacht vol-
gen en u informeren, zodra er relevante informatie
bekend is.

bestuur
ter herinnering: We zijn naarstig op zoek naar per-
sonen, die de taken van het bestuur kunnen/wil-
len ondersteunen. 

overleg met Bouwinvest
Op 9 nov 2016 staat het najaarsoverleg met
Bouwinvest gepland. 
De voorlopige agenda voor dit overleg omvat –
naast de actiepunten uit het verslag van de bijeen-
komst van 11 april jl. – de volgende punten:
samenwerkingsovereenkomst, financiën en huur-
dersraadpleging 2017. 


