VA N D E H U U R D E R S BELANGEN VERENIGING

Vacatures
Huurdersbelangenvereniging
De Huurdersbelangenvereniging komt op voor uw belangen. Ook in 2012
zullen we ons weer volop voor u inzetten. Dat doen we door toezicht te
houden op OFW, waarbij we kijken of de belangen van huurders in acht
worden genomen. Voor beleidswijzigingen vraagt de woningcorporatie de
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huurdersbelangenvereniging om goedkeuring. Kortom, een belangrijke taak.
De HBV blijft groeien en om dit belangrijke werk in de toekomst goed te
kunnen blijven doen, plaatsen we in deze Vizier een oproep voor bestuursleden
en ledenraadsleden. Er zijn namelijk een aantal vacatures binnen de HBV.

Wilt u lid worden?
Mail naar
ledenadministratie@
huurdersbelangenvereniging.nl
Of bel met het nummer
0321 311543

Het bestuur:
Vacature voorzitter
De voorzitter leidt de bestuurs-en
ledenraadsvergaderingen en is ook
betrokken bij het periodieke overleg
met OFW . Hij/zij is de bindende
factor in het bestuur van de HBV.

Vacature coördinator Dronten
De coördinator vertegenwoordigt
enkele wijken, waarvoor hij/zij het
aanspreekpunt is voor leden van de
HBV, die bijvoorbeeld een conflict
hebben met OFW waar ze niet
uitkomen. Ook is de coördinator intensief betrokken bij grootonderhoud en
moderniseringen.

Wilt u uw steentje bijdragen?

Secretaresse
Vacant
Penningmeester
Grietje van de Rozenberg

Vacature secretaris
De secretaris/secretaresse van de HBV
verzorgt de correspondentie, maakt
de agenda’s voor vergaderingen en
maakt verslagen van de bestuurs-en
ledenraadsvergaderingen. Hij/zij is
betrokken bij het periodieke overleg
met OFW.

Voorzitter (interim)
Gerard Corjanus

functie bij de HBV niet vereist, maar
wel gewenst. Het is belangrijk dat u
overdag over wat vrije tijd beschikt.
Dat u een woning huurt van OFW is
een voorwaarde.

Ledenraadsleden in
Swifterbant gezocht
De ledenraad houdt toezicht op het
bestuur van de HBV en staat voor
het algemeen belang. Men komt
zes keer per jaar in vergadering
bijeen. Daarbij is het belangrijk
dat alle dorpen evenredig zijn
vertegenwoordigd. We zoeken
daarom HBV-leden speciefiek uit
Swifterbant, die de ledenraad willen
versterken. U kunt voor meer informatie contact met ons opnemen.
Als u denkt ons bestuur of ledenraad te kunnen versterken, stuurt u
dan een briefje of een e-mail naar
de HBV. Als u inlichtingen wilt over
de functies kunt u ook bellen naar
(0321) 311543.

Coördinator Biddinghuizen
Claudia van Loveren
Coördinator Swifterbant
Ank Hofman
Coördinator Dronten
Gerard Corjanus
Dit artikel is geschreven door de
Huurders Belangen Vereniging.
De redactie van Vizier en OFW
dragen geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud van het
geschrevene.

U leest meer informatie over de HBV
op onze website. Ervaring is voor een
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