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Ontwikkelingen ALV en besluitpunten
Ook in 2021 is het niet mogelijk om in het eerste halfjaar een algemene ledenvergadering te
organiseren zoals statutair is vastgelegd. De situatie rond Covid-19 laat dit helaas nog niet toe.
Toch moeten we verder en er zullen besluiten moeten worden genomen.
Daarom heeft het bestuur van HSW het volgende besloten:
-

-

Er waren in 2020 en 2021 geen bestuursleden aftredend, we hebben dus niet te maken met
een bestuursverkiezing.
Begroting 2021 is op te vragen bij het secretariaat.
Jaarverslag 2019 en 2020 zijn als concept gepubliceerd op de website
o Indien gewenst kunt u ook de jaarverslagen opvragen bij het secretariaat. Geef
daarbij even aan welke u op papier wenst te ontvangen.
De notulen van de ALV 2019 kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.
Gelijk met het publiceren op de website worden alle leden via de nieuwsbrief van de
publicatie op de hoogte gebracht.
Na publicatie heeft u een maand om te reageren op en eventueel vragen te stellen, per mail
of schriftelijk.
Vragen zullen uiteraard beantwoord worden
Eventuele aanpassingen zullen, na overleg binnen het bestuur, aangebracht worden, waarna
de stukken als definitief beschouwd zullen worden.
De definitieve jaarverslagen zullen worden gepubliceerd op de website, voorzien van een
begeleidend schrijven met eventuele aanpassingen t.o.v. de concepten.

Verder willen we een voorstel aan u voorleggen.
Bestuursleden van HSW ontvangen per vergadering een vergoeding van € 20,--, destijds door de
ledenvergadering vastgesteld en al sinds jaar en dag ongewijzigd.
Om het bestuur te versterken is door QuaWonen besloten een extra jaarlijks bedrag toe te kennen
aan alle huurdersorganisaties in het werkgebied van QuaWonen.
Dit bedrag is vrij te besteden, maar bedoeld voor het versterken van de besturen. Dit kan o.a. in de
vorm van een hogere vergoeding voor bestuursleden, waarmee het bestuurswerk wat interessanter
wordt.
Aangezien de huurdersorganisaties steeds meer zeggenschap krijgen, wordt ook steeds meer van
bestuurders gevraagd. Daarom vinden wij het verantwoord om de vergadervergoeding te verhogen
naar € 30,--. Hiermee wordt een klein deel van de extra toekenning van QuaWonen gebruikt.
Omdat deze vergoeding door de ledenvergadering moet worden vastgesteld horen wij graag van u of
u bezwaar heeft. Als we een maand na publicatie van deze informatie geen bezwaren hebben
ontvangen, beschouwen we dit als akkoordverklaring. In geval van bezwaren schorten we dit een jaar
op en agenderen het voor de ALV van 2022.
Uiteraard hopen we in 2022 weer een ALV te kunnen organiseren en u daar te ontmoeten.
Tot die tijd wensen we u het allerbeste, hou het gezond.
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