Aanvulling op “Nieuwsbrief van de drie huurderverenigingen” in de Hoeksche Waard.

Onderwerp :
Algemene Leden vergadering 2021 (ALV)
Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost.
Beste leden,
Eind 2020 hadden we, als bestuur van de Huurdersvereniging, voor april 2021 een
ALV gepland. Maar deze kon geen doorgang vinden i.v.m. het coronavirus en de
daarbij op dit moment geldende maatregelen van de overheid.
De verwachting is nu, de ALV in het najaar van 2021 alsnog te organiseren. Hopelijke
is iedereen die het wil ingeënt, zodat er veilig vergaderd kan worden.
Formeel moeten we jaarlijks in april een ALV houden maar door deze uitzonderlijke
situatie gaat dit niet lukken daarom maken we, net als vorig jaar gebruik van de
SLOTBEPALING Artikel 22 van onze statuten.
“In alle gevallen waarin deze statuten niet voorziet, beslist het bestuur”
Het voorlopig niet houden van een ALV heeft tot gevolg dat er geen
bestuursverkiezing worden gehouden en dat de bestuursleden die aftredend zijn is
gevraagd om voorlopig de werkzaamheden voort te zetten tot de eerst komende
ALV. Ook de kascontrole commissie zal voorlopig met dezelfde personen blijven
functioneren. Op dit moment hebben we nog een compleet bestuur maar gezien de
“gemiddelde” leeftijd van de bestuursleden hebben wij het verzoek aan u, als
Huurdervereniging, om eens serieus na te denken over deelname in het bestuur
want het is voor u van belang dat er een H-V moet zijn die alle groepen van de
huurders kan vertegenwoordigen en dus ook moet weten wat er “speelt” in de
verschillende leeftijdsgroepen. (o.a. jongere, gezinnen, senioren en alleenstaanden)
Mocht u overwegen om u wat meer te willen verdiepen in de activiteiten van de H-V.
kan dit :per e-mail huurdersvereniging@hoekschewaard.nl
U kunt ook per post reageren:
Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost
Kastanjelaan 2
3297 BB Putterhoek.
Bellen kan natuurlijk ook naar een van de bestuursleden.
( voor telefoon nummers zie het Ledennieuws )
Als bestuur rekenen wij er op dat de tweede helft van 2021 weer “normaal” wordt.
Bij het organiseren van een ALV zullen we ons ten alle tijden aan de maatregels en
de adviezen van de overheid houden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de huurdersvereniging.

