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Uitnodiging 

In verband met de vergaderruimte graag laten weten of u komt uiterlijk 13 april a.s. via 

info@hbo-argus.nl  

 

 

UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING TE HOUDEN 

OP 

  

WOENSDAG 18 APRIL A.S. OM 19.30 UUR 

 

in de vergaderruimte van het Olympisch Kwartier aan de Amstelveenseweg 308 te 

Amsterdam-Zuid. De locatie is zowel met de auto (vanaf de A10 afrit S108 Zuid/VU) als met 

het openbaar vervoer (metro 50, tramlijnen 16 en 24, buslijnen 62 en 15) goed te bereiken. 

  

Naast de punten van huishoudelijke aard die nu eenmaal formeel moeten worden behandeld 

(dat doen we zo kort mogelijk) zullen vier nieuwe kandidaten als bestuurslid worden 

voorgedragen. Na het officiële gedeelte zal mevrouw Saskia Ossebaar, medewerkster van 

Eigen Haard u uitleggen wat ‘passend toewijzen’ precies inhoudt. U vraagt zich ongetwijfeld 

ook wel eens af hoe het kan dat de huur voor eenzelfde woning zo kan verschillen en hoe het 

kan dat een woning aan een bepaalde persoon of bepaald gezin wordt toegewezen. U krijgt 

antwoord op uw vragen. 

Na de pauze zal Andres Wiecherink een presentatie houden over de inrichting van de 

openbare ruimte cq. de groenvoorziening. Wie is waar verantwoordelijk voor en wat kunnen 

we zelf doen? 

  

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening en mededelingen2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 

september 2017 (zie website www.hbo-argus.nl) 

3. Jaarverslag 2017 (op aanvraag verkrijgbaar.  

4. Financieel jaarverslag 2017. 

5. Benoeming bestuursleden. 

Er zijn vier kandidaten: Eliane Schoonman, Daphne Meijer, Andres Wiecherink en Jan Melis. 

Het bestuur stelt voor hen tot bestuurslid te benoemen. 



 

Nieuwe kandidaten kunnen worden voorgedragen tot aanvang van de vergadering. 

6. Wat betekent precies “Passend toewijzen” en wat zijn de consequenties? Presentatie door 

Saskia Ossebaar, medewerkster Eigen Haard. 

7. Twilight zone. Aandacht, betrokkenheid en samenwerking tussen Eigen Haard, gemeente 

en bewoners met betrekking tot het ontwerpen, uitvoeren, onderhoud en verzorging van de 

"schemerzone" tussen de woningen en de openbare ruimte. Presentatie door Andres 

Wiecherink 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

  

De bestuursleden, al dan niet lid een bewonerscommissie besteden veel tijd aan de 

activiteiten van HBO Argus Zij zouden het zeer op prijs stellen als de bewonerscommissies 

één keer per jaar hun belangstelling voor hun werk zouden tonen. Kom dus en laat uw stem 

horen zodat het bestuur weet wat er leeft en ermee verder kan. 

  

Graag tot 18 april! 

  

  

Namens het bestuur 

 

 

Agnes Johannesma-van Leeuwen 

 

 

  

Deze e-mail is verstuurd aan ajemail@upcmail.nl. 
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

 

 


