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Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019 
 
De samenstelling van het bestuur van het Platform Amvest Huurders is gewijzigd. 

Na jarenlange trouwe en zeer gewaardeerde dienst moest Tom Kruis het bestuur 
verlaten, omdat zijn woning door Amvest verkocht is. Ook Guus Hutjes heeft zijn 

voorzitterschap ter beschikking gesteld, zonder overigens het bestuur direct te 

verlaten.  
 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 
voorzitter: Henny Jacobse, 

vicevoorzitter en penningmeester a.i.: Guus Hutjes, 

secretaris: Hélène Garcia, 
bestuursleden: Els van Es, Jan Kommer. 

 
Het contactadres voor het secretariaat van het Platform is ook gewijzigd: 

platam@ziggo.nl. Het postadres wordt De Roskam 93, 5912 JR Venlo. 

 
Naast de wijzigingen in het bestuur kwamen in de ALV aan de orde: het 

jaarverslag van het bestuur, het financieel overzicht van 2018 en de begroting 
2019, het privacyreglement en het activiteitenplan 2019.  Deze werden door de 

aanwezige leden goedgekeurd. De stukken zijn te vinden op onze website. 
 

Uiteraard is op uitgebreide wijze afscheid genomen van Tom Kruis. Hij is 

benoemd tot bestuurslid van verdienste van het Platform Amvest Huurders.. 
 

 

 
                                                                             Foto: Joke Kruis 

 

De Themamiddag  
 
De themamiddag had als onderwerp “levensloopbestendig (ver-)bouwen en 
wonen”. Sprekers waren Jeanette Dijkman van Stijlvol Ouder en Wim Wensing en 

Bart Louw van Amvest.  
Een verslag hiervan met de belangrijkste conclusies en wetenswaardigheden zal 

binnenkort op de website worden geplaatst. 
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