NIEUWSBRIEF
Jaarverslag Huurdersvereniging Wittem 2017
Op maandag 5 maart 2018 vond de 38e jaarvergadering van Huurdersvereniging Wittem plaats. De
uitnodiging met agenda werd aan de 106 leden van onze vereniging gestuurd. Bij de vergadering zijn
14 leden aanwezig inclusief het bestuur. De gebruikelijke agendapunten worden besproken en de
leden kunnen hierbij hun vragen c.q. opmerkingen plaatsen.
Bij de mededelingen geeft de voorzitter aan dat huurders die in een appartementencomplex wonen
evt. bij Rd4 een gezamenlijke groene container kunnen bestellen, zodat niet alle GFT-afval in de grijze
container hoeft. De grijze container is zoals bekend extra belast m.i.v. 1 januari 2018.
De notulen van de jaarvergadering, het jaarverslag en het financieel verslag van 2017 worden met
dankzegging aan de secretaris in orde bevonden.
Bij de bestuursverkiezing zijn Kevin Huijnen en Richard Frijns aftredend en niet meer herkiesbaar. Er
hebben zich, na twee keer een oproep geplaatst te hebben voor nieuwe bestuursleden in “Via
Gulpen - Wittem” en bij de uitnodiging voor de jaarvergadering, helaas geen kandidaten opgegeven.
Dat houdt dus in dat het bestuur met twee leden verder zal moeten. De secretaris zal nog even in
functie blijven tot uiterlijk 1 september 2018; hopelijk melden zich dan nieuwe kandidaatbestuursleden.
Agendapunt 7 is beslist belangrijk voor alle huurders. Dhr. Marc Weusten, manager Bedrijfsvoering
en Strategie, geeft op een luchtige en goed te begrijpen manier tekst en uitleg over het
onderhoudsplan 2018. Hij verduidelijkt dat met enkele plaatjes.
Dan punt 10 de “Gouden Huurders“. Deze zijn apart uitgenodigd op deze vergadering om eens in het
“zonnetje “gezet te worden door het bestuur van Wonen Wittem. De voorzitters van Wonen Wittem
en de Huurdersvereniging geven in het kort aan wat het betekent voor een woningstichting om zulke
“Gouden Huurders“ te hebben. Vervolgens krijgen zij een bloemetje en attentie aangeboden. Na de
felicitaties sluit de voorzitter van de Huurdersvereniging de vergadering, bedankt allen voor hun
komst en inbreng en wenst allen goed thuis.
Wij, als bestuur, hebben al eens vaker aan huurders gevraagd: “Hoe kunnen we meer belangstelling
krijgen voor onze jaarvergadering?”. Helaas hebben wij daarop geen antwoord gekregen. We hebben
nu twee jaar achter elkaar een gastspreker gehad en wel over twee belangrijke onderwerpen, te
weten “de jaarlijkse huurverhoging” en nu “het onderhoudsplan”, maar dat levert ook niet meer
belangstelling op. Maar het bestuur blijft zijn best doen en zich inzetten voor alle huurders.
Wahlwiller, 20 maart 2018
Secretaris R. Frijns

Voorzitter H. Horbag
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Huurdersvereniging Wittem in de Raad van Commissarissen (RvC) van Wonen
Wittem vertegenwoordigd wordt door twee commissarissen, te weten Tiny Slenter
uit Simpelveld en Jan Janssen uit Nyswiller.
De gemeente Gulpen-Wittem in juni 2018 de nieuwe Lokale Woonvisie klaar heeft,
die in de toekomst de basis zal zijn voor prestatieafspraken tussen de gemeente,
coöperaties en huurdersverenigingen en voor het bod van de coöperaties.
Het bestuur van Huurdersvereniging Wittem in 2017 14 bijeenkomsten heeft gehad,
te weten 5 bestuursvergaderingen, 4 vergaderingen met het bestuur van Wonen
Wittem, de jaarvergadering en 4 vergaderingen met de Woonbond.

UITBREIDING BESTUUR HV WITTEM
Zoals U hebt kunnen lezen in het jaarverslag, bestaat het bestuur momenteel officieel
slechts uit 2 bestuursleden. Om onze taken goed te kunnen vervullen, is uitbreiding van het
bestuur dringend noodzakelijk. Wij doen dan ook een dringend beroep op huurders om zich
kandidaat te stellen als nieuw bestuurslid. Vooral de vrouwelijke huurders zijn in ons bestuur
totaal niet vertegenwoordigd. Misschien iets voor U !!!!
Aanmelden of informatie: bij de voorzitter (zie onderstaande gegevens!).

Lid worden van HV Wittem?..Gewoon doen!..Lidmaatschap is gratis
U kunt zich via een e-mail, per post of telefonisch als lid aanmelden bij de voorzitter o.v.v.
achternaam, voornamen, m/v, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum
en evt. e-mailadres.
Voorzitter:
Hub Horbag
Kerkstraat 23D, 6286 CA Nyswiller
043-4511712 / a.horbag@kpnplanet.nl

