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NIEUWSBRIEF  23 april 2018  

Algemene Leden Vergadering op ma 30 april 2018

Zoals eerder aangekondigd houden we onze ALV

op maandag 30 april 2018. We vinden onderdak bij

zalencentrum Aristo te Utrecht, Brennerbaan 150.

Wij nodigen alle leden uit om deze ALV bij te

wonen.

bereikbaarheid:

kijk ook op www.aristo.nl

parkeren: beperkte mogelijkheden op eigen terrein

OV: NS station Lunetten ligt naast Aristo.

tijd: 12 - 15.30

vanaf 12u ontvangst met lichte lunch. Aanvang

vergadering 13u

Agenda:

1. Opening en welkom

2. Mutaties bestuur

3. Verslag najaar-ALV d.d. 19 oktober 2017

4. Jaarrekening 2017 (incl. kascontrole door Mw.

T. Wiegerink en dhr. H. Pauwels) 

5. Informatie uit overleg met Bouwinvest

6. Huurdersraadpleging platform

7. Rondvraag

8. Sluiting

Het verslag van de najaar-ALV van 2017 vindt U

op het ledenportaal van de website (www.plat-

formbouwinvest.nl). 

De jaarrekening 2017 (incl. kascontrole) wordt u

uitgereikt ter vergadering.

Het voorjaarsoverleg met Bouwinvest vindt plaats

op 25 april. Het verslag van dit overleg is daarom

nog niet klaar en zal later worden bekend gesteld

via onze website. De voorzitter zal u ter vergade-

ring informeren.

platform van Bouwinvest huurdersverenigingen

huurdersraadpleging

De huurdersraadpleging van het Platform is

inmiddels afgerond. Hoewel de totale respons ons

wat tegen viel, is het responspercentage zeker wel

representatief voor de uitkomsten. Wij danken alle

huurdersverenigingen voor hun (zeer gewaardeer-

de) medewerking. 

Het rapport is te vinden op het ledenportaal van

onze website 

huuraanpassing 2018

De uitgebrachte adviezen van vijf

Huurdersverenigingen kunt u lezen in het leden-

portaal van onze site www.platformbouwinvest.nl.

Ook de reacties van beheerders of Bouwinvest zijn

hier vermeld.

Uw advies en/of antwoord nog niet te zien? Stuur

deze svp naar zwitserleen@gmail.com.

aanmelden svp!

Tenslotte: wij verzoek u dringend om uw komst

aan te melden of – indien u om welke reden dan

ook – niet aanwezig kunt zijn dit toch door te

geven als altijd aan het mailadres van de secreta-

ris: gerard.rademakers@gmail.com. 

Laat alstublieft van u horen!

Platform Bouwinvest is een vereniging van Huurdersorganisaties van Bouwinvest-huurders.

www.platformbouwinvest.nl; voor contact: info@platformbouwinvest.nl

in deze nieuwsbrief: ALV ❘ huurdersonderzoek❘ huuraanpassing 2018 ❘




