Beemsterstraat 90

1023 TN Amsterdam

Email: info@hvtn.nl

Amsterdam, 27 september 2016
Betreft: Notulen van de ingelaste vergadering
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet het geringe aantal aanwezigen welkom.
Er is bewust geen agenda gemaakt, dus al wat ter tafel komt wordt besproken.
Mededelingen van de voorzitter en wensen vanuit de leden:
De huurdersvereniging bestaat nu 56 jaar en dreigt nu te worden opgeheven.
Zowel via de mail als op deze avond zijn er geen kandidaten die zich beschikbaar stellen om een nieuw
bestuur te vormen zodat de vereniging kan voortbestaan.
Het huidige bestuur heeft getracht door het verspreiden van 1600 brieven enige respons te verkrijgen om
opheffing van de vereniging te voorkomen. Ook is deze avond aangekondigd in ‘het Purmerplein krantje’
en op de website van de vereniging. Het bedroevend resultaat bestaat deze avond uit zes
belangstellenden.
In eerste instantie was er vanuit de zaal commotie over het opheffen en anderzijds kritiek dat de
huurdersvereniging niets voor haar leden doet. Nadat goed naar elkaars standpunten werd geluisterd is
dit beeld bijgesteld en ontstond er waardering voor wat de vereniging voor haar leden heeft betekend.
Het bestuur heeft dan ook besloten om per direct de vereniging te bevriezen tot eind december,
waaropvolgend het boekjaar gesloten zal worden en de vereniging wordt geëxecuteerd. De te volgen
procedure bestaat uit het inzichtelijk maken van het kasboek zodat de kascontrole commissie zich
hierover kan uitspreken. Hiervoor moeten lopende financiële verplichtingen worden stop gezet en
afgehandeld.
Om de overgebleven middelen aan een goed doel te schenken zijn er twee doelen, unaniem aanbevolen.
- De Speeltuinvereniging die een grote maatschappelijke rol vervult in de samenleving voor zowel jong als
oud.
- Het Baken dat zich inzet voor het wel en wee van de ouderen.
Wij zijn van mening dat de hier bedoelde gelden binnen Tuindorp Nieuwendam, deze instellingen in staat
stellen om nog meer voor de doelgroepen uit de buurt kunnen betekenen.
Dit verslag wordt verspreid onder de leden en geplaatst op de website van de vereniging.
Sluiting:
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst.
Verder gaat onze dank uit naar zowel Arie Blikkenhorst en Ria Ooms die op deze avond konden
benadrukken dat een bestuur niet een vergaarbak is voor alle problemen uit de wijk. Uit de gesprekken
van deze avond bleek al snel dat er voldoende alternatieven zijn waar huurders hun grieven kwijt kunnen.
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