Bouwinvest-platform

platform van Bouwinvest huurdersverenigingen

NIEUWSBRIEF 24

okt 2018

in deze nieuwsbrief: ALV ❘ bestuurswijzigingen❘ ❘

Algemene Leden Vergadering
op ma 29 oktober 2018
Een verrassende locatie:
Herenboerderij ‘de Kortenhof’ te Erichem.
We proberen elke najaarsvergadering te koppelen
aan een interessante organisatie of instituut. Deze
keer is het actuele thema “duurzame landbouw”,
gekozen. Laat u verrassen!.
Wij nodigen alle leden uit om deze ALV bij te
wonen.
bereikbaarheid:
het adres in de Betuwe: Binnenstraat 3, 4117 GR
Erichem. Kijk ook op www.opdenkortenhof.nl

tijd: 10.30 - 14.00
we vergaderen van 10.30 - 12u, daarna lunch en
een rondleiding over het bedrijf door dhr van
Kessel.
Agenda:

een aantal personen zich aangesproken. Na onderlinge gesprekken zijn we dan ook erg blij om u de
volgende kandidaat-bestuursleden te kunnen
voorstellen:
- Ger van der Pluijm (HV Maaskwadrant Rotterdam) als
voorzitter
- Ger Nieudorp (HV Bewegingshuis Zwolle) als
penningmeester
- Marcel Vennema (HV Prinsenhof Den Haag) als
secretaris.
Op de ALV zal aan de leden instemming worden
gevraagd met ons voorstel hen te benoemen tot
bestuurslid.
Ingrid. Blaauw, Lex Knip en Gerard Rademakers
blijven aan als bestuurslid.
Met deze bemensing kan het bestuur weer met
vertrouwen naar de toekomst kijken om uw belangen bij eigenaar Bouwinvest op een goede wijze te
behartigen.
Mede door deze gang van zaken heeft Egon
Hogenboom op ons verzoek toegezegd nog deze
ALV te leiden. En daarna zal hij echt afscheid van
ons nemen.

1.
2.
3.

Opening en welkom
Mutaties in het bestuur
Verslag voorjaars-ALV d.d. 30 apr 2018
slag bijgevoegd en op onze website)

Bovenstaande toelichting verklaart ook waarom er
in de afgelopen maanden niet veel te melden is
over daadwerkelijke activiteiten.

4.

Informatie uit overleg met Bouwinvest op 22
okt 2018
Voortgang speerpunten: ZAV-beleid
Rondvraag
Sluiting

Ook heeft de actualiteit van onze website daaronder te lijden gehad. Dat deze uitnodiging wel zeer
laat komt heeft daarmee ook te maken. We hopen
op uw begrip hiervoor.

5.
6.
7.

(ver

nieuwe bestuursleden

aanmelden svp!

Het bestuur van uw platform is in de afgelopen
periode nadrukkelijk bezig geweest met het zoeken van opvolgers voor de personen, die ons verlaten hebben of gaan verlaten. Het zag er even
naar uit dat het bestuur slechts uit slechts drie
personen zou bestaan en dat zou desastreus voor
ons Platform zijn geweest.
Dat heeft geresulteerd in de “brandbrief”, die we
in juni 2018 verzonden hebben. Gelukkig voelde

Tenslotte: wij verzoeken u dringend om uw komst
uiterlijk donderdag 25 oktober a.s. aan te melden
of – indien u om welke reden dan ook – niet aanwezig kunt zijn dit toch door te geven aan het
mailadres van de secretaris:
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
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