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PROCEDURE ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden van de COMMISSIE FONDS 
HBVZ  

Deze procedure verwijst naar het Reglement t.b.v. Fonds HBVZ, zoals vastgesteld in de Buitengewone Algemene 
Leden Vergadering van de HBVZ op 13 november 2017. 
 
DOEL EN WERKZAAMHEDEN  
Via de contactpersoon, mevr. P. de Hoog van het Bureau Huurdersraad Vestia komen aanmeldingen binnen die 
minimaal aan een aantal criteria moeten voldoen. 
De aanvraag moet betrekking hebben op een activiteit met meerdere bewoners om de sfeer in het complex te 
verbeteren in de geest van het samenzijn met  buren. 
De activiteit moet worden georganiseerd door samenwerkende huurders van Vestia Zoetermeer.  
Per activiteit geldt een maximum van € 500,--. 
De aanvragen dienen minimaal een maand voor de datum van de activiteit schriftelijk of per e-mail te worden 
ingediend bij de contactpersoon. 
Bij de aanvragen dient een begroting/kostenplaatje aangeleverd te worden. Hierbij dient het aantal personen, die 
van de activiteit gebruik maken, vermeld te worden.  
Voor sommige activiteiten kan een bijdrage worden gevraagd bij Vestia of Wijk Aan Zet.  
Voorbeelden van activiteiten zijn bijv. barbecues, nieuwjaarsbijeenkomsten, zoveel jarig bestaan van een complex 
van Vestia enz.  
 
Na afloop van de vergadering van de commissie verzendt de contactpersoon de goedgekeurde aanvragen ter 
betaling naar de penningmeester. Het advies heeft een bindend karakter tenzij zwaarwegende argumenten van het 
bestuur de uitvoering verhinderen, dan wel aanpassing behoeven.  
In de laatste vergadering in enig jaar wordt het afgelopen jaar geëvalueerd. 
 
DE COMMISSIE 
De Commissie bestaat uit de volgende leden, huurders van Vestia Zoetermeer: 
Mevr. H.J. (Leny) Cohen-Pronk 
De heer A.M. (Ton) van Nierop 
De heer J.R. (Joop) Bakker 
De heer R. (Rien) van der Winden,  onafhankelijk voorzitter en huurder van Vidomes 
Mevr. P. de Hoog, medewerker van het bureau Huurdersraad Vestia, petra@huurdersraadvestia.nl, tel. 
085-0160105, contactpersoon. 
 
De commissie vergadert max. 4x per jaar en brengt jaarlijks verslag uit dat wordt opgenomen in het Jaarverslag van 
de HBVZ. De leden ontvangen een presentievergoeding van € 25,-- per vergadering. 
 

mailto:hbvz@ziggo.nl
mailto:hbvz@hetnet.nl
http://www.hbvz.nl/
mailto:petra@huurdersraadvestia.nl


 
 
COMMUNICATIE 
Deze regeling wordt bekend gesteld via de website van de HBVZ en alle Bewonerscommissies van Vestia Zoetermeer 
worden hiervan op de hoogte gesteld. Het is altijd mogelijk dat andere middelen worden ingezet om de 
bekendheid van dit Fonds te vergroten. 
 
Zoetermeer, 1-2-2020 
 
 
  

  

  

 

 

 

 

 


