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TERUGBLIK OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

In de algemene ledenvergadering (ALV) van 13 maart jl. zijn belangrijke punten 
besproken, waarvoor wij uw bijzondere aandacht vragen; vooral indien u niet 

aanwezig was: 
 

 Door een aantal aanwezigen zijn opmerkingen gemaakt over de 

verhouding huurder – vastgoedmanager (VGM) – Amvest. Grote 

“ergernis” is de slechte communicatie tussen huurdersorganisatie en 
VGM. In vele gevallen wordt er niet of weken (zelfs maanden) later 

gereageerd op mail en/of brieven; 
 De aanwezigen zouden graag de namen van de regiomanagers van 

Amvest willen weten, met name indien de VGM niet adequaat reageert 

op vragen / problemen; 

 De communicatie bij renovatie in het complex blijkt gebrekkig. De 
huurders zijn niet op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en 

ook het tijdspad wordt niet gedeeld met de huurders; 

 De positie van de vastgoedmanager in een VVE is vaak onduidelijk en 

met de huurdersorganisatie wordt geen rekening gehouden; 
 Gevraagd werd hoe Amvest denkt om te gaan met een renovatie als het 

complex wat ouder is of zelfs – zo bleek bij één van de aanwezigen – uit 

de jaren ’70 stamt. Vooral op basis van de insteek van Amvest m.b.t. de 
duurzaamheid. 

 

Heeft uw huurdersorganisatie ook problemen met de VGM en wij doelen hierbij 
op de communicatie, dan verzoeken wij u, ons hiervan op de hoogte te stellen. 

Indien mogelijk per e-mail en gaarne kort en bondig omschrijven. Op basis van 
uw reacties en die van de leden die tijdens de ALV zijn gemaakt, zullen wij met 

de directie van Amvest deze problematiek en de andere gestelde vragen (o.a. de 

namen van de regiomanagers) bespreken. Uiteraard moet u proberen eerst het 
(communicatie-) probleem op te lossen met uw VGM. Gaarne vóór 15 april a.s. 

reageren! 
In een volgende Nieuwsbrief komen wij terug op de themamiddag van 13 maart 

j.l. 
Huuraanpassing 

Ook werd gevraagd in de ALV u nogmaals te attenderen op nieuwsbrief nummer 

31 over de huuraanpassing. Maakt u vooral gebruik van uw recht om een advies 
uit te brengen. 
 

Agenda 
Hebt u uw agenda 2018 al bijgewerkt?  
 

7 september 2018: 
 

Viering van het 20-jarig jubileum van het Platform, welke in Amsterdam (en voor 
een gedeelte in het nieuwe kantoor pand van  Amvest “Cruquius”) 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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