Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering
wordt door Mw. G.Gerrits van Woonpunt een uiteenzetting gegeven over
de stand van zaken met betrekking tot de in 2017 vernieuwde aanpak van het poetsen in
complexen.
Vervolgens zal het thema Prestatieafspraken besproken worden.
De Prestatieafspraken tussen Gemeente, Corporaties en Huurdersverenigingen worden
jaarlijks opgesteld. Het bestuur betrekt u als huurder daar graag bij. Uw visie hierop
bepaalt mee wat de inbreng voor het bestuur zal zijn bij het opstellen van de Prestatieafspraken 2019.
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Uit de statuten van de vereniging:
ARTIKEL 14. BESTUUR
SAMENSTELLING EN BENOEMING
Lid 3 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten,
onverminderd het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn
bevoegd zowel het bestuur als elke bewonersoverlegcommissie bestaande uit ten
minste acht leden, als tien procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden.
Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te verklaren.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. Een voordracht door de leden moet uiterlijk tien dagen voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
Lid 4 Is geen voordracht opgemaakt of is de voordracht niet tijdig bij het bestuur
ingediend dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
De penningmeester Dhr. F. van der Heijden beëindigt op 31 mei 2018 zijn
bestuurslidmaatschap en daarmee ook het penningmeesterschap.
Dhr. E. Panis is aangeworven als financieel adviseur.
De bestuurstermijn van Mw. R.Makatita, momenteel secretaris, eindigt in 2018
(ALV)
Zij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur draagt haar voor ter herbernoeming in de
functie van bestuurssecretaris en benoeming als bestuurspenningmeester.

7.

Rondvraag en sluiting
In de rondvraag kunnen door de leden vragen gesteld worden die betrekking hebben
op het verenigingsbeleid van het bestuur van Woonbelang.
Als u klachten, vragen of op merkingen heeft, die betrekking hebben op het beleid en
functioneren van de Corpratie Woonpunt, is het maken van een afspraak of een bezoek aan
het spreekuur van Woonbelang de geëigende weg.

