Kort Verslag van de
Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging
Valkenswaard
1 oktober 2018

Bij Feesterij Lugano te Valkenswaard.
Aanvang 19.30 uur

Naam
Fred Fens
Ad Schrijvers
Alex v Asten
Gerrit Ras

Aanwezig
X
X
X

Afwezig

Naam
Anita Schellens

X

Jos Weijers
Petra Heesterbeek

Aanwezig Afwezig
X
X
X

1. Opening.
Welkom aan de aanwezige bestuursleden en Thomas van Woningbelang die
Petra vervangt en natuurlijk ook aan onze trouwe toehoorsters.
Mededelingen:
- Gerrit Ras zal deze vergadering voorzitten bij afwezigheid van Alex van
Asten
-

Afmelding van Alex van Asten, Jos Weijers en Petra Heesterbeek.

2. Behandelen agendapunten Woningbelang.
-

Prestatie Duurzaamheid is binnen.
Themadag van en met Woningbelang is op 14 november.
Huurdersdag gaat niet door.
Prestatieafspraken 2018 Valkenswaard zijn goedgekeurd.
Schaepmanstraat kan gesloopt worden.
Convenant samenwerking met gemeente Valkenswaard
Seniorenbeurs drukke dag geweest met goede opkomst zeer geslaagd
Situatie het Gegraaf de gemeente bagaliseerd het artikel in de krant

3. Verslag bestuursvergadering van 3 september 2018.
Er zijn geen op en of aanmerkingen op dit verslag.
De dame die ons de toolkit heeft uitgelegd was zeer te vrede over onze deelname.

4. Ingekomen stukken en lijst bijeenkomsten (vanaf 3 september 2018)
Lijsten worden doorgenomen met:
Gerrit en Jos melden zichzelf aan over: netwerkbijeenkomst Brabant en
Limburg.
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Het stuk van de penningmeester over de declaraties is duidelijk
Lijst van bijeenkomsten wordt aangepast.

5. Actielijst.
Deze lijst is bijgewerkt tot en met 20 augustus.
De punten 208,209 en 212 worden van nieuwe data aangepast.

6. Algemene leden vergadering van 19 november.
In de laatste week van oktober moeten de stukken de deur uit zijn.
Presentje wordt besteld als gift bij het thema.

7. Indeling werkgroepen.
Naar volgende vergadering.

8. Werkgroepen.
Projecten.
- Hof Bergeijk. Huisvesting, helft van bewoners hebben reeds andere
woning.
- Schaepmanstraat zie bij punt 2.
MT-DB
Volgende bijeenkomst is op 22 oktober. Tot dan kunnen er vragen ingediend
worden bij secretaris.
Bewonerscommissies.
Indeling wie naar verschillende bijeenkomsten gaat is bekend.
Woonbond.
Er is nog een voorzitter nodig voor de Provinciale vergaderingen.
KWS.
Ad en Gerrit gaan naar de eerstvolgende Zonnestraaltje.

9. Rondvraag.
Hester:
- Ik ben naar een meerdaagse bijeenkomst geweest namens de HBV.
1e dag zeer de moeite waard geweest.
Zie uit naar de volgende dagen.
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10. Sluiting.

De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan de aanwezigen en hun
inbreng.

Besluit.
Volgende vergadering maandag 5 november 2018 om 19.30 bij Lugano.

Secretaris HBV
A Schrijvers
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