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Nieuwsbrief
Algemene vergadering
Op donderdag 5 februari 2015 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. U bent weer van harte
welkom om te praten over uw ideeën of om gewoon te
luisteren. De vergadering vindt plaats bij de voorzitter,
Wim Tijbosch, van Schendelhove 9. De vergadering begint om 20.30 uur. De agenda is:
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 6 februari 2014
3. Terugblik 2014
4. Financieel verslag 2014
5. Begroting 2015
6. Nieuwe naam vereniging
7. Nieuw huishoudelijk reglement
8. Activiteiten 2015
9. Belangenbehartiging
10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

Naam vereniging
In de nieuwsbrief van december 2014 hebben wij
voorgesteld om de naam van onze vereniging te wijzigen in Bewonersvereniging Albertshoven. De huidige
naam wordt immers steeds verwarrender, onder meer
als gevolg van de nieuwe buurtvereniging “Buytenwegh De Leyens”. De naam Bewonersvereniging Albertshoven, die destijds door een van de bewoners is
voorgesteld, verwijst naar de beroemde architect van
onze karakteristieke woningen, en geeft aan dat wij
een bewonersvereniging in de hovenbuurt zijn.
Op onze oproep om te reageren hebben wij erg veel
reacties gekregen. Die reacties waren zonder uitzondering positief! Eén bewoner suggereerde een ander
naam, maar ook daarin kwam de naam Alberts terug.
Maar ook buiten de positieve mails om, hebben veel
bewoners aangegeven het eens te zijn met de nieuwe
naam. Vooral het eerbetoon aan de architect Alberts,
die onze woningen zo bijzonder maakt, spreekt veel
bewoners aan. Wij gaan natuurlijk nadenken hoe wij

op passende wijze aandacht gaan geven aan de nieuwe
naam.
Een nieuwe naam betekent natuurlijk dat ook de statuten gewijzigd moeten worden. Volgens de statuten is
voor wijziging daarvan een besluit van de algemene
vergadering met 2/3 van de stemmen nodig. Dat aantal
zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Daarom voorzien de statuten erin dat in een volgende vergadering
een besluit met gewone meerderheid kan worden genomen. Omdat wij alles natuurlijk netjes willen afhandelen, schrijven wij nu al een nieuwe vergadering uit
op donderdag 26 februari 2015 om 20.30 uur bij de
voorzitter met als enige agendapunt de nieuwe naam
en het nieuwe huishoudelijk reglement. U mag dan natuurlijk komen, maar nodig is het niet omdat het bestuur dan formeel het besluit kan nemen.
Door de nieuwe naam zal ook het huishoudelijk reglement gewijzigd moeten worden. Dat huishoudelijk reglement bevat regels over bijvoorbeeld de taakverdeling binnen het bestuur en de contributiebetaling. Dat
reglement is erg verouderd. Daarom staat ook dat op
de agenda. Veel artikelen die niet meer relevante zijn,
zijn geschrapt waardoor het huishoudelijk reglement
nog slechts bestaat uit twee A4-tjes. Het zal bij de vergadering worden uitgereikt. Het ligt ook ter inzage bij
de bestuursleden.

Geslaagde kerstborrel
De kerstborrel op zaterdag 20 december was erg geslaagd. Zo’n 100 bewoners genoten van de glühwein, de
warme chocomel en de heerlijke hapjes.
Die hapjes waren overigens verzorgd door Danny v/d
Kolk v Gogh uit de Nesciohove 25. Danny heeft sinds
kort zijn eigen bedrijfje Cook4Fun:
“Voor makkelijk, lekker en gezellig eten”
(chefc4f@gmail.com, cook4fun@facebook).
U kunt hem ook altijd bellen op 06-12844823.
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