Uitnodiging (uitgestelde)jaarvergadering HVH
Aan
Van

: Alle huurders
: Het bestuur van de huurdersvereniging HVH
: Donderdag

Plaats

19 juli 2018

: In de Sophiastaete ( de zaal is open vanaf 19:30 uur)

Helaas is de geplande jaarvergadering van 12 april niet doorgegaan omdat de zaal in
Sophiastaete tot onze schrik toch niet beschikbaar was. Het bestuur van de
huurdersvereniging nodigt u graag uit voor de jaarvergadering op donderdag 19 juli in
de zaal van de Sophiastaete. Voor een kopje koffie wordt gezorgd.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over
het gevoerde beleid in het jaar 2017. Verder willen wij onze plannen voor 2018 aan u
toelichten en ook zijn wij benieuwd naar uw ideeën voor verbetering van de kwaliteit
van wonen in ons wooncomplex Hoogambacht.

Agenda:













Opening (20:00 uur)
Ingekomen stukken
Jaarverslag 2017
Verkiezing en aftreden leden van het bestuur
Ervaringen met ASR en VHR in 2017
Toelichting op de plannen van 2018
Verantwoording bestedingen 2017 en het budget voor 2018
Vaststellen contributie voor 2018
Pauze 21:00 uur tot 21:15 uur
Toelichting op ons beleid met betrekking tot privacy ( AVG Algemene
verordening gegevensverwerking)
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Sluiting ca. 22:15 uur.
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