Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

Maandag 2 juni 2008
Vredeskerk
Van Vollenhovenkade 21
Leiden
Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening en inleiding door mw. Mieke Weterings
Vaststelling agenda
Mededelingen
In- en uitgaande post
Verslag 19 november 2007 (toegestuurd aan de leden vermeld op de presentielijst)
Goedkeuring inhoudelijk deel van het jaarverslag 2007
Goedkeuring financieel deel van het jaarverslag 2007
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kandidaat bestuurder dhr. A. Korteweg (zie toelichting achterzijde)
Pauze
Presentatie Overlegwet (nieuwe wet voor het overleg tussen huurdersorganisaties en
corporaties)
Presentatie uitslag derde gedeelte enquête (energie)
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Het concept inhoudelijk- en financieel gedeelte van het jaarverslag zijn opvraagbaar via
e-mail: info@hood-leiden.nl;

Punt 6 en 11 van de agenda zal worden toegelicht door mw. Els Delnoij,
adviseur Team Wonen.
Punt 7 van de agenda zal worden toegelicht door mw. An de Vetten,
penningmeester HOOD.
Punt 12 van de agenda zal worden toegelicht door dhr. Bram Kleijwegt,
waarnemend voorzitter HOOD.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld !
Namens het bestuur,
J. Cambier, secretaries.

Toelichting op punt 9 van de agenda:
Met de aspirant-bestuurder dhr. Korteweg heeft u al in de algemene ledenvergadering van 19
november 2007 kennis kunnen maken. Dhr. Korteweg is 65 jaar, oud-ingenieur van de
Rijkswaterstaat en woonachtig in de Merenwijk. In zijn loopbaan heeft hij zich bezig
gehouden met de planning en het onderhoud van wegen en van natte infrastructuur (dijken en
vaarwegen). Deze werkzaamheden heeft hij uitgevoerd in verschillende delen van het land en
ook korte tijd in ontwikkelingslanden. In de Merenwijk bekleedt dhr. Korteweg verschillende
functies in de kerk, o.a. de PR en het organiseren van ontmoetingen met mensen van een
ander geloof of herkomst. Ook geeft hij leiding aan een actiegroep om de aangrenzende
Boterhuispolder groen te houden. Naar de volkshuisvesting gaat zijn interesse uit en hij wil
zich daarvoor graag inzetten. Na een inwerkperiode van ruim een half jaar wil het bestuur
hem door de algemene ledenvergadering laten benoemen tot lid van het bestuur en daarna
aanwijzen tot de nieuwe voorzitter van de HOOD. Dhr. Korteweg spreekt zijn grote
waardering uit voor de deskundigheid, motivatie en enthousiasme van het bestuur en hoopt
daar ook volop gebruik van te kunnen maken met een goed luisterend oor en met open vizier,
in het belang van de huurders en van de toekomstige huurders van Ons Doel.
Het bestuur vraag de vergadering dhr. Kortweg te benoemen tot bestuurslid.

