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Geachte lezer, 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING  
U hebt een uitnodiging ontvangen voor onze algemene ledenvergadering 
welke wordt gehouden op:  
 

Dinsdag 14 maart 2017 
Aanvang 13.30 uur  

gehouden in vergadercentrum VREDENBURG 
Vredenburg no. 18 te Utrecht 

 
Na de algemene leden vergadering zal er een presentatie plaatsvinden over 
Klanttevredenheidsonderzoeken 2016 door Mevr. Marlies Vocking in haar 
functie als Assetmanager bij AMVEST waar zij de verantwoordelijkheid 
heeft over de Klanttevredenheidsonderzoeken.  
 
Mevrouw Vocking zal u uitgebreid informeren over de resultaten van de 
Amvest portefeuilles over het jaar 2016 en een toelichting geven. Daarnaast 
zal zij de benchmark aanstippen.  
 
In 2017 worden de Klanttevredenheidsonderzoeken op een vernieuwende 
wijze uitgevoerd door “Customeyes”. Ook hierop zal zij een toelichting 
geven. 
 
Een uitgelezen kans om de resultaten van de door u ingevulde enquête- 
formulieren te vernemen. Nog niet aangemeld? U kunt zich nog 
aanmelden.  
 

Agenda: 
 
Noteer vast de volgende datum in uw agenda: 
 

11 april 2017  Themamiddag 
Thema: Amvest investeert in zorgvastgoed ‘nieuwe stijl’ 

 
Ook deze bijeenkomst wordt gehouden in Vergadercentrum Vredenburg te 
Utrecht. Voor velen een bekend adres.  
 
Vredenburg ligt pal achter het Centraal Station en ook parkeer-
mogelijkheden zijn voldoende aanwezig. 
 
Bestuursleden 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuursleden. Indien u geïnteresseerd 
bent neem dan contact opnemen met het secretariaat van ons Platform. 
 
Doorgeven mutaties 
Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing 
van een huurdersvereniging kunt u doorgeven aan mevrouw Els van Es e-
mailadres:  elsvanes@upcmail.nl 
 
Secretariaat 
Secretariaat: Platform Amvest Huurders, van Beuningenhaven 98,  
2993 EJ Barendrecht   
T: 0180 613571  M: 06 50 645 995 E: a.kruis69@upcmail.nl 
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