Beemsterstraat 90

1023 TN Amsterdam

Email: info@hvtn.nl

Amsterdam, 10 september 2016
Betreft: Nieuw bestuur gezocht
Beste leden van de huurdersvereniging!
Onze huurdersvereniging, opgericht in 1960, bestaat nu 55 jaar. Wij hopen met uw steun dat de
vereniging wordt voortgezet. Als huidig bestuur van de vereniging hebben wij sinds maart 2015
het roer van Arie Blikkenhorst mogen overnemen en een aantal problemen met succes opgelost.
Aan de Purmerweg en de straten hierachter heeft de HVTN samen met de buurtbewoners met
succes gestreden voor het vervangen van oud hang-, en sluitwerk. Dit wordt nu uitgevoerd.
Ook hebben wij enkele tientallen huurders kunnen informeren over de kwestie van de CVketels, de artikelen hierover op de website zijn dan ook vaak gelezen. Verder natuurlijk enkele
acties 1 op 1 met huurders over vragen van divers pluimage.
Het is echter altijd onze bedoeling geweest als interimbestuur onze taak op te pakken en het
voortbestaan van de vereniging te bewerkstelligen. Wij zijn ons bewust van deze
verantwoordelijkheid en willen deze dan ook zorgvuldig overdragen.
U begrijpt het al, wij zijn op zoek naar leden die een taak als bestuurslid willen vervullen.
Heeft u interesse in een bestuursfunctie als voorzitter, secretaris, penningmeester, of als
algemeen bestuurslid meldt u zich dan vóór 27 september aan via de website of mail naar
info@hvtn.nl. Wij als aftredend bestuur zullen u de komende periode met raad en daad ter zijde
staan.
Onze streefdatum voor een nieuw bestuur is op 1 september 2016. Het nieuwe bestuur zal met
goedkeuring van de leden worden bekrachtigd tijdens de extra ledenvergadering op:
27 september 2016
Speeltuinvereniging Nieuwendam
Aanvangstijd 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Monnickendammerplantsoen 12a
Mocht er geen nieuw bestuur aantreden dan wordt de vereniging op non-actief gesteld totdat
zich een nieuw bestuur aanmeld. Tijdens de vergadering kunnen hierover vragen worden
gesteld.
Wij kijken met veel plezier terug op de huidige periode, waarin wij veel mensen hebben mogen
ontmoeten, veel dankbare reacties hebben ontvangen.
Namens onze Vereniging,
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