Rosmalen, 20 december 2017
Aan de (nieuwe) bewoners van de huurwoningen in de Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven
Van: Bestuur huurdersvereniging de TEikhoeven
Vooraankondiging nieuwjaarsbijeenkomst op 30 januari 2018 e.a. nieuws

Beste bewoners,
Het bijna afgelopen jaar 2017 is voor het bestuur van de huurdersvereniging een rustig jaar
geweest. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen heeft iedereen via de post en op de website
www.deteikhoeven.nl kunnen volgen.
Het bestuur vergadert in januari 2018 met de vertegenwoordigers van MVGM ( mevr. Karin Schot en
de heer Jeroen van Bragt) tijdens het jaarlijks overleg.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 30 januari 2018, die georganiseerd wordt door het bestuur van
de huurdersvereniging, doen wij o.a. verslag van dit overleg. Een uitnodiging voor 30 januari 2018
ontvangt u in het nieuwe jaar.
Alle bewoners van de huurwoningen zijn uitgenodigd, leden en niet-leden!
Voortbestaan van de vereniging in 2018:
Afgelopen jaren hebben we regelmatig gevraagd naar nieuwe bestuursleden die de huidige
bestuursleden kunnen opvolgen. In 2018 zijn onderstaande bestuursleden 4 jaar actief.
In januari a.s. stopt de penningmeester in verband met zijn verhuizing naar Tilburg. Door drukke
werkzaamheden heeft tevens een ander lid van het bestuur aangegeven, dat hij het komend jaar
hoogstwaarschijnlijk niet meer beschikbaar is voor het bestuur van de huurdersvereniging. Tevens
heeft ondergetekende in de laatste bestuursvergadering van november aangegeven per 1 oktober
2018 te stoppen als secretaris/voorzitter van de vereniging.
Overigens is de tijdsinvestering voor het bestuurswerk per persoon ongeveer 10 uur per jaar!!
Het is duidelijk, dat wij dringend op zoek zijn naar tenminste 3 nieuwe bestuursleden!!
Mocht het op 30 januari 2018 niet lukken om voldoende bestuursleden te krijgen voor een nieuw
bestuur van de huurdersvereniging, dan zijn we genoodzaakt de vereniging in 2018 op te heffen.
Dat betekent, dat er (indien van toepassing) geen gezamenlijke standpunt van de huurders richting
de verhuurder geformuleerd kan worden en dat het opgebouwde contact ten behoeve van alle
huurders via de vertegenwoordigers van ASR/MVGM en de huurdersvereniging komt te vervallen. Ook
de website zal dan niet meer bijgehouden worden.
Wij hopen oprecht, dat het zover niet zal komen!
U kunt zich als toekomstig bestuurslid ook al vooraf aan de bijeenkomst van 30 januari 2018
opgeven via het e-mailadres van c.anderson@home.nl.
Voor nu wensen wij alle bewoners prettige feestdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groeten, mede namens Henri Boymans( penningmeester), Elmar Nielen
( bestuurslid) en Wim Hoevenaars (vice-voorzitter),allen woonachting in de Eikakkerhoeven.

Charley Anderson (voorzitter, woonachtig in de Tielekeshoeven)

