Nieuwsbrief Bewoond Bewaard week 12 d.d. 18032020
Aan de leden en donateurs van onze vereniging :
1. ALV van zaterdag 16 mei a.s. verschuift naar het najaar van 2020
Het bestuur heeft – gehoord hebbend de televisie - toespraak van premier
Rutte op maandag 16 maart jl. inzake het coronavirus – besloten om de
ALV van de Vereniging Bewoond Bewaard te verschuiven van zaterdag
16 mei a.s. naar een nog nader te bepalen datum in het najaar van 2020.
Dat is op dit moment een teleurstelling voor onze programmacommissie
in de stad Heusden in de provincie Noord Brabant, die een mooi
programma heeft samengesteld. Dat houden we evenwel te goed.
2. Niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een ALV
In artikel 16 van de statuten van de vereniging is vastgelegd, dat een
algemene ledenvergadering gehouden dient te worden binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar. Naar de mening van het bestuur is
het coronavirus een voldoende zwaar punt om de ledenvergadering te
verplaatsen naar de 2e helft van dit jaar.
3. ( Financiële ) jaarstukken van 2019 schuiven door naar het najaar
Normaliter vindt de behandeling van de financiële stukken plaats in de
voorjaarsvergadering. Na het verslag van de kascommissie is er de
decharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.
Dit schuift eveneens door naar het najaar.
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4. Dit jaar 1 x een gedrukte nieuwsbrief in plaats van twee
Aan het eind van de zomer en/of in het begin van het najaar ontvangt u
een gedrukte nieuwsbrief met daarin een uitnodiging voor deelname aan
de ALV. Intussen attenderen we u op nieuws, berichten en informatie op
onze website : www.bewoondbewaard.nl
5. Tussentijdse nieuwsbrieven van het bestuur
Indien er aanleiding is ontvangt u tussentijds relevante digitale
nieuwsberichten van het bestuur.
6. Beschikking woonhuissubsidie binnen ?
Zodra de beschikking woonhuissubsidie binnen is, die bij u
vragen/bezwaar oproept, dan nodigen we uit dit te delen met het bestuur,
zodat bezien kan worden of er een collectief te behartigen belang in zit. U
kunt mailen naar bestuur@bewoondbewaard.nl
7. Workshop voor VVE –eigenaren op 8 april 2020 vervalt
De in samenwerking met VVE – belang georganiseerde workshop voor
VVE –eigenaren in Amerongen in de Napoleonschuur vervalt vanwege
het coronavirus. In het najaar komen we daarop terug.
8. Ideal-betaling BB – contributie loopt storm
Het recent gedane verzoek om de contributie te betalen met de factuur via
Ideal loopt storm. Als bestuur zijn we daarover heel content. Dit
vergemakkelijkt ons bestuurswerk aanzienlijk.
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9. Dagelijks indienen van suggesties en vraagpunten van uw kant
Indien er suggesties/vraagpunten/opmerkingen zijn van uw kant zijn we
als bestuursleden vrijwel dagelijks beschikbaar om een reactie te geven :
voorzitter@bewoondbewaard.nl ; secretaris@bewoondbewaard.nl
U kunt ook altijd bellen met 06 – 51062614 en/of 06 – 53887946.

Met vriendelijke groet,
Eduard Haaksman
( voorzitter )
18/03/2020
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