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NIEUWSBRIEF HPS
Nieuwsbrief najaar 2020. Deze uitgave wordt verstrekt
aan alle bewonerscommissies en contactpersonen
________________________________________
Nieuws van de redactie
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief. Middels dit bulletin
willen wij u op de hoogte houden van het wel-en-wee in
het bestuur van Huurderplatform Seyst, verslag doen van
het regelmatige overleg wat wij voeren met Woongoed
en van het reilen- en zeilen in het algemeen. Uiteraard
bent u van harte welkom om zelf onderwerpen aan te
dragen waar alle bewonerscommissies en
contactpersonen baat bij kunnen hebben. Getracht wordt
om frequent een nieuwsbrief te laten verschijnen maar
uiteraard brengen wij u onmiddellijk op de hoogte van
belangrijke zaken die onmiddellijke publicatie vereisen.
________________________________________
Algemene Ledenvergadering.
Op woensdag 21 oktober a.s. houdt Huurdersplatform
Seyst haar ALV. In verband met de corona-maatregelen
zal deze ALV niet gehouden worden in de woonkeuken
van Woongoed maar in Wijkcentrum De Koppeling. Door
het beperkte aantal mensen wat is toegestaan en veilig
kan deelnemen aan deze ALV mag er per
bewonerscommissie slechts 1 lid aanwezig zijn en is
inschrijving noodzakelijk. U ontvangt tijdig een
uitnodiging en de daarbij behorende papieren. Een nazit
met een drankje en een hapje op de ALV zoals u van ons
gewend bent kan helaas ook geen doorgang vinden.
Doordat de ALV in het voorjaar kwam te vervallen, zullen
wij van u, als lid van Huurdersplatform Seyst, de nodige
instemming/goedkeuring vragen op deze komende ALV;
zo dient u nog uw goedkeuring te geven voor de
jaarrekening over 2019 en hadden wij uw instemming
willen vragen voor het benoemen van Rein Boverhuis en
Dennis Girdhari als bestuurslid. Hierboven op komt nu
ook de goedkeuring voor de begroting van 2021 en
instemming bij de benoeming van nog eens 3 nieuwe
bestuursleden. U merkt het, uw stem is broodnodig en
belangrijk!
________________________________________
Wat kunnen wij voor u doen?
Het is ons gebleken dat er bij veel bewonerscommissies
en contactpersonen niet bekend is wat Huurdersplatform
Seyst precies voor u kan betekenen, het voert te ver om
dit hier allemaal te beschrijven maar in grote lijnen komt
het er op neer dat wij u financieel kunnen ondersteunen,
behulpzaam kunnen zijn met algemene bewonerszaken,

maar ook bij conflicten met Woongoed. Teveel wordt er
bij een conflict met Woongoed de weg bewandeld naar
de Woonbond, terwijl blijkt dat wanneer wij in ons
maandelijks overleg met het management van Woongoed
het conflict/probleem op tafel brengen veelal de oplossing
nog dezelfde avond of op zeer korte termijn wordt
bewerkstelligt.
Dus een waardevolle tip voor u: neem bij een probleem
of conflict eerst contact met ons op dan komen we er
gegarandeerd samen uit! Ons mailadres vindt u hieronder
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