VA N DE H UUR D E R S BE L ANGE N VE RE N I GI N G

BESLIS MEE IN DE LEDENRAAD
Zou u wel eens mee willen praten of zelfs beslissen over zaken die uw
huurwoning of leefomgeving aangaan? Dat kan. De HBV zoekt nieuwe leden
voor haar ledenraad. Laat u horen!
Binnen de HBV is de ledenraad
het hoogste orgaan. Ze bestaat uit
huurders van OFW die lid zijn van
de HBV en zich hebben aangemeld
als lid van de bewonerscommissie
(BC). De ledenraad vergadert 5 á 6
keer per jaar met het bestuur van de
HBV. Tijdens deze overleggen licht
het HBV-bestuur de ledenraad in
over wat er speelt en waar ze mee
bezig zijn.

Wat doet de ledenraad?
De ledenraad houdt toezicht op
het werk van de HBV. Ze kan
het bestuur ook opdracht geven
om bijvoorbeeld bij OFW een
beleidsvoering te herzien of het
beleid onder de loep te nemen. De
begroting, het financieel jaarverslag en het secretariaatjaarverslag
van de HBV worden eerst aan de
ledenraad voorgelegd. Ze kunnen
dit goed- of afkeuren; het bestuur
moet dit opvolgen en mag het dus
niet negeren. Kortom, de ledenraad
heeft veel in te brengen in verschillende zaken die te maken hebben
met huren en verhuren.

De zes aanwezigen tijdens de ledenraadvergadering op 20 augustus jl.
Staand v.l.n.r. mevr. Van Wijngaarden, mevr. Rozenberg en mevr. Christiaanse. Zittend v.l.n.r. mevr. Schellevis, mevr. De Vries en dhr. Elthing.
De andere zes leden waren afwezig vanwege vakantie en werk.
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Ogen en oren van de dorpen
Met ledenraadsleden uit elke plaats
zijn de drie dorpen goed vertegenwoordigd. Ook weet het HBVbestuur wat er in de dorpen speelt
en waar behoefte aan is. Zo kan het
bestuur goed met OFW in gesprek
aangeven wat welk dorp nodig heeft
en welk probleem de huurders
graag veranderd zouden willen zien.
De ledenraad vormt dus de ogen en
oren van elk dorp. Ze is daarmee
zowel van belang voor de HBV als
voor de leefbaarheid in de dorpen.
En nog belangrijker: ze zijn de vertegenwoordigers van de huurders.
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Wilt u ook meebeslissen?
Denkt u de ledenraad te kunnen
versterken? Weet u wat belangrijk
is voor uw dorp en wat belangrijk is
voor de huurders in uw dorp? Wilt
u ons helpen de leefbaarheid te
verbeteren in uw dorp? Meld u dan
nu aan als ledenraadslid en help zo
de hurende dorpsgenoten uit uw
dorp aan een betere leefbaarheid.
Goed onderhouden huurwoningen
bijvoorbeeld, of misschien wilt u
beleid beter zien gecommuniceerd.
U krijgt een stem als u ledenraadslid bent van de HBV!
• Aanmelden als ledenraadslid
kan door een mail met motivatie
en gegevens te sturen naar
info@huurdersbelangenvereniging.nl of een briefje te sturen
naar ons postbusnummer (zie
kader rechts).
• Meer willen weten over hetgeen
de HBV doet en voor u kan
betekenen? Kijk dan op www.
huurdersbelangenvereniging.nl.
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Dit artikel is geschreven door de
Huurders Belangen Vereniging.
De redactie van Vizier en OFW
dragen geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud van het
geschrevene.
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