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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Op 13 maart a.s. zal onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden in 

vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht. Makkelijk bereikbaar 
per auto en openbaar vervoer. 
 

De vergadering zal beginnen om 11.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur). De lunch 

wordt u zoals gebruikelijk aangeboden. 
 

Na het huishoudelijk gedeelte zal onze secretaris dhr. A.H. Kruis een korte 

inleiding houden over het onderwerp: 
 

VERKOOP VAN COMPLEXEN IN DE VRIJE SECTOR 
 

Een verkoop zal consequenties hebben voor uw huurders en de 
Huurdersvereniging / Bewonerscommissie kan hierbij een belangrijke rol 

vervullen. 
Daar verkoop ieder jaar veelvuldig voorkomt is het belangrijk dat u deze 

informatie tot u neemt. 

 

THEMAMIDDAG 
 

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt de themamiddag plaats. 

Het thema is :  
VEILIGHEID IN EN ROND DE WONING 

 

 Weet u hoe u moet handelen bij brand of andere calamiteiten? 

 Weet u hoe u brand kunt voorkomen? 

 Heb ik alles gedaan om een inbraak te voorkomen? 

 Heeft u een rookmelder of koolmonoxidemelder?  

 Hoe weet ik of er brand is in het appartementengebouw? 

  

Op deze en wellicht vele andere vragen hopen wij en natuurlijk de sprekers van 
deze middag: Vertegenwoordigers van Amvest, een medewerker van de VRU 

(Veiligheid Regio Utrecht) en een ex-inbreker,  antwoord te geven. 
 

De stukken voor de vergadering en voor de themamiddag zullen u in week 9 per 
e-mail worden toegezonden. 

Alle noodzakelijke bijlagen voor het huishoudelijke gedeelte van de vergadering 

worden u per e-mail toegezonden nadat u zich heeft aangemeld. 
 

Meldt u zich tijdig aan want vol = vol. 
 

Agenda 
Hebt u uw agenda 2018 al bijgewerkt?  

7 september 2018:  
viering van het 20-jarig jubileum van het Platform, welke in Amsterdam voor een 
gedeelte in het nieuwe kantoor pand van  Amvest “Cruqius” zal plaatsvinden. 

Het belooft een groot feest te worden dus reserveer deze datum vast in uw 
agenda. Nadere informatie volgt. 
 

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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