Belangrijk bericht voor onze MtC-bewoners
TERUGTREDEN HUIDIGE EN
KANDIDAATSTELLING NIEUWE BEWONERSCOMMISSIE
We vallen maar gelijk met de deur in huis…..
Tijdens de Jaarvergadering van de Bewonerscommissie Marius ten Catehof, gehouden op dinsdag
2 juli jl., hebben de 3 commissieleden aangegeven te willen terugtreden.

Wie nemen afscheid?
Marieke Viergever -voorzitter sinds 2011, Petra Coolen -penningmeester sinds 2013 en Marlies
Janssens -interim secretaris sinds 2018, hebben jarenlang in overleg met de consulenten van
Woonzorg Nederland de belangen behartigd van de huurders. Zij hebben zich teruggetrokken.

Wie zijn nieuw?
Tijdens deze jaarvergadering deed Marlies Janssens nog een dringend beroep op de aanwezigen om
zich kandidaat te stellen voor de commissie. Een van de bewoners, Caroline Pie, had daar al over
nagedacht, stelde zich in een kleine speech voor en meldde zich aan als kandidaat voorzitter.
Haar oproep: “Wie wil, samen met mij, meedenken en meedoen én daarvoor tijd investeren?”
werkte aanstekelijk, want nog 6 mensen uit de zaal staken hun vinger op. Geweldig!

Waar gaat het om?
De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om namens de bewoners van het complex in
gesprek te gaan met de corporatie Woonzorg Nederland. In ons geval is dat met de
bewonersconsulent(en).
Deze gesprekken gaan over o.a. het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de
servicekosten. Maar dat is natuurlijk niet het enige. We willen ook prettig en veilig wonen in een
moderne en schone flat. Fijn wonen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Dus moet de commissie ook weten wat er leeft, netwerken, activiteiten ontwikkelen met en voor
huurders en contacten en initiatieven bevorderen tussen huurders per flat en voor het hele
wooncomplex. Met elkaar praten en luisteren, is het allerbelangrijkste!

Wilt u ook meedoen?
Om ook de bewoners die niet op de jaarvergadering konden zijn de kans te geven zich kandidaat te
stellen, hebben we aan de achterzijde van deze brief een strookje gemaakt dat u kunt invullen als u
zich als kandidaat voor de bewonerscommissie wilt opgeven. Inleverdatum vóór 6 augustus 2019.
Degenen die zich tijdens de vergadering al hebben opgegeven hoeven dit niet nogmaals te doen.
Omdat er een grote diversiteit aan huurders in onze flats woont, hopen we ook reactie te krijgen van
medebewoners uit verschillende culturen en achtergronden. Alleen op die manier kan de
bewonerscommissie een afspiegeling zijn van alle huurders en zorgen dat echt iedereen, van alle
leeftijden, zich op zijn of haar gemak voelt in de eigen woning en flat.
Als kandidaatstelling voor u te veel is, denk dan eens aan ‘hands on’ bij nieuw op te zetten of reeds
bestaande activiteiten. Een frisse nieuwe kijk op wonen in een van onze 4 flats is voor iedereen van
belang. Voor vragen over de nieuw te vormen bewonerscommissie kunt u mailen met
mariustencatehof2019@ziggo.nl

z.o.z.

Do you want some information about this election in
English, please contact Caroline@MotivatedPeople.nl
Don’t hesitate if English is not your native language, it
isn't mine either 😉

Wat gaat er gebeuren?
Voor de duidelijkheid staat hieronder een overzicht (de tijdslijn) met de verschillende data waarop u
iets van ons kunt verwachten en waarop wij iets van u verwachten.
__________________________________________________________________________________
Actie
datum
insturen vóór:
__________________________________________________________________________________
1) Huidige bewonerscommissie trekt zich terug

2 juli 2019

----

2) Brief met informatie en kandidaatstelling

24 juli 2019

6 augustus 2019

3) Brief nieuwe kandidaten stellen zich voor
en verkiezing nieuwe bewonerscommissie

12 augustus 2019

20 augustus 2019

4) Overdracht oude commissie -> nieuwe commissie

tussen 20 augustus en 31 augustus 2019

5) Start nieuwe bewonerscommissie

1 september 2019

6) Feestelijke bijeenkomst voor alle bewoners MtC

28 september 2019 (tegelijk met `Burendag’)

----

__________________________________________________________________________________
Toelichting:
Actie 1) Is al gebeurd.
Actie 2) Is de brief die u nu in handen heeft met de informatie over de terugtreding en de
kandidaatstelling.
Actie 3) 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.
Actie 4) Is alleen voor de oude en nieuwe commissieleden.

Feestelijke bijeenkomst
Op zaterdag 28 september a.s. zullen we tijdens Burendag met een feestelijke bijeenkomst, inclusief
een hapje en een drankje, de oude commissieleden bedanken en de nieuwe bewonerscommissie
welkom heten. Ook lanceren we dan de nieuwe website en onze facebookpagina waar nu door Tom
Stam nog hard aan wordt gewerkt.

Formulier kandidaatstelling
Naam:
Adres:
E-mailadres:

S.V.P. inleveren vóór 6 augustus bij Woonzorg op nr. 937
of mailen naar: mariustencatehof2019@ziggo.nl

Telefoonnummer:

Korte omschrijving van uzelf:

Korte omschrijving van uw plannen mocht u gekozen worden:

