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 Kastanjelaan 2 
 3297 BB Puttershoek                                Uitnodiging 
 
 U wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de  Huurdersvereniging 
 Hoeksche Waard - Oost 

 Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 21 april 2015 in Gebouw ''ICHTHUS "                           
Zuid Voorstraat 26 3295 BW te 's-Gravendeel Tel: 078-6736123 
Het Financiële verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzagen.  

  
 Aanvang van deze vergadering is om 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen. ( zie bijlage) 
 
2. Ingekomen stukken. 
 
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 april 2014. 
 
4. Jaarverslag Secretariaat 2014. 
 
5. Financieel verslag penningmeester 2014: Begroting 2015. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie.  
6a. Benoeming reserve lid kascontrole – commissielid aftredend: Mw. M. Barendregt. 
 
7. Bestuursverkiezing:. De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar 
Dhr. J. Berkman, Mw. W. v.d. Hoek - Hollemans, Dhr. A.B. Versteeg, Mw. P.I. v. Prooijen - Brand 
 
8.Vaststellen contributie 2015: Het bestuur van de huurdersvereniging stelt voor de  
   contributie ongewijzigd vast te stellen. 
 
9. Pauze (en gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen) 
 
10. Indien mogelijk mondeling beantwoording schriftelijk gestelde vragen. 
 
11. Presentatie door dhr. D. Lock en dhr. M. Mulder van HW Wonen over groot onderhoud en de 
nieuwbouwplannen in Hoeksche Waard Oost. 
 
12. Sluiting. 
 
 
Indien u verhinderd bent kunt u dat melden bij secretaris: 
Mw. P. van Prooijen – Brand 078-6733991 
e-mail secretariaathvho@gmail.com 



 
 

 



Bijlage:  voor de algemene ledenvergadering op 21-04-2015. 

 

Voorwoord van de voorzitter (tijdelijk) 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Begin 2015 hebben we een bericht van overlijden ontvangen van dhr. Kees Boeser. 

Hij is op 59 jarige leeftijd plotseling overleden. Een afvaardiging van de Hv. is bij zijn 

uitvaart aanwezig geweest. 

Dhr. Kees Boeser was de laatste jaren als adviseur aan onze huurdersvereniging 

verbonden en beheerde ook onze web site. Daarvoor, vanaf de oprichting van de 

huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost,  was hij onze voorzitter , ook heeft Kees 

veel werk verricht in het Huurdersplatform HW. 

 

Dhr. Dick Groeneweg heeft om gezondheidsredenen een stap terug moeten doen en is 

nu geen voorzitter meer van onze huurdersvereniging, wel zal hij een aantal 

werkzaamheden voor onze vereniging in het Huurdersplatform HW blijven vervullen. 

In de bestuursvergadering van 17-02-2015 ben ik aangesteld als tijdelijk voorzitter tot 

de algemene ledenvergadering van 21-04-2015. 

 

Toelichting op het agendapunt : Bestuursverkiezing : 

Er zijn 4 bestuursleden aftredend maar hebben zich ook weer herkiesbaar gesteld. 

Ook dragen we, als DB. van de huurdersvereniging,  dhr. Jos Verweij voor als 

bestuurslid die zich in hoofdzaak gaat bezig houden met de werkzaamheden in het 

Huurdersplatform HW 

Dit wil niet zeggen, dat u zich als lid van onze vereniging niet aan kan melden als 

kandidaat voor een bestuursfunctie in onze vereniging. We zijn op zoek naar mensen 

die de belangen van alle huurders willen behartigen. Mocht u zich niet deskundig 

genoeg achten nu de Woonbond organiseert div. cursussen. (kosten worden door de  

H-V. vergoed) 

Aanmelding als kandidaat kan bij de secretaris: 

Mw. P. van Prooijen-Brand 078-6733991. 

Maar ook nog tot  +/-15 min. voor aanvang van de vergadering.  

Opmerking : als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in ons bestuur zal er door een 

schriftelijke stemmen bepaald worden wie in het bestuur plaats zal nemen. 

 

Tot ziens op de algemene leden vergadering. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Berkman  

(tijdelijk voorzitter Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost) 
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