VERKIEZING Bewonerscommissie MtC
Wat een leuke en enthousiaste reacties op mijn eerste brief van 24 juli jl., waarin het Wie, Wat, Waar
Waarom en Wanneer van de kandidaatstelling en verkiezing Bewonerscommissie Marius ten Catehof
werd uitgelegd. Dank u wel daarvoor. Nu zijn we aangekomen bij de volgende stap.
Zoals vermeld hebben zich 7 kandidaten opgegeven tijdens de Jaarvergadering. Er hebben zich na de
jaarvergadering en bovengenoemde brief, geen andere (nieuwe) kandidaten aangemeld met een
kandidaatstelling via post in de brievenbus van Woonzorg Nederland of via de mail.
Dit betekent dat we verder gaan met onderstaande personen, met daarbij hun naam en de
geambieerde functie. Een bijzonderheid: binnen deze groep zijn alle flats in MtC vertegenwoordigd.
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Deze kandidaten voor de bewonerscommissie gaan er voor!
Prettig en veilig wonen, daar willen zij zich vrijwillig voor inzetten. Dat kan alleen met uw hulp.
U bent de belangrijkste factor ‘de bewoners van MtC’. Het draait allemaal om aandacht voor elkaar,
luisteren naar elkaar en goede communicatie. Dan kunnen we belangrijke stappen maken en samen
met de oude ook nieuwe activiteiten ontwikkelen en organiseren.
Tenslotte vertegenwoordigen de leden van de bewonerscommissie u wanneer zij in gesprek gaan
met de bewonersconsulenten van Woonzorg Nederland en met netwerkorganisaties zoals Dynamo,
Deelraad Zuid Amsterdam, het Danspaleis en Ouderen in de Wijk. Dit zullen er in de toekomst nog
veel meer worden, want met 7 kandidaten kunnen we weer een actieve en toekomstgerichte
bewonerscommissie gaan vormen.
Daar kijken de kandidaten (die natuurlijk ook medebewoners zijn van het MtC) zeker naar uit.
Wat kunt u nog verwachten en wat verwachten wij van u
__________________________________________________________________________________
Actie
datum
insturen vóór:
__________________________________________________________________________________
1 en 2 zijn al gedaan
3) Brief kandidaten nieuwe bewonerscommissie
4) Start nieuwe bewonerscommissie

12 augustus 2019
1 september 2019

20 augustus 2019
----

5) Feestelijke bijeenkomst voor alle bewoners MtC 28 september 2019 - tegelijk met `Burendag’
_________________________________________________________________________________
Akkoord
Hierbij haal ik nog even de toelichting aan van het 3e actiepunt uit de brief van 24 juli:
“Een bewonerscommissie van Woonzorg Nederland bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. Als
er niet meer dan 9 kandidaten zijn krijgt u een brief met het verzoek akkoord te gaan. Zijn er meer
kandidaten dan krijgt u er ook een stemformulier bij.”
Deze brief is dus de brief met het verzoek akkoord te gaan met de genoemde kandidaten voor de
Bewonerscommissie van het Marius ten Catehof. Reageert u niet dan gaan we er van uit dat u, net zo
enthousiast als wij, akkoord gaat met de nieuwe commissieleden. Heeft u bezwaar tegen een of
meerdere kandidaten, dan kunt u dat aangeven door vóór 20 augustus 2019 een mail -met redenen
omkleed- te sturen aan mariustencatehof2019@ziggo.nl of uw reactie in de brievenbus van
Woonzorg te deponeren bij de flat Acacia nr. 937
Zaterdag 28 september – feestelijke bijeenkomst
Houd u alvast zaterdag 28 september vrij in uw agenda? Leuke ideeën voor deze middag kunt u
doorgeven aan een van de kandidaat-leden van de bewonerscommissie MtC.
Op deze datum zullen we afscheid nemen van de oude bewonerscommissie, lanceren we de website,
en stellen de nieuwe leden van de bewonerscommissie zich voor…… en nog veel meer.
Tot dan!
Caroline Pie

