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Toelichting op agendapunt 10  Bestuurswijzigingen 
 
Aftredend Dhr. A.H. Kruis secretaris / penningmeester a.i.; lid van het bestuur 
Overeenkomstig de statuten dient een bestuurslid van het Platform tevens bestuurslid van 
een huurdersvereniging te zijn en in een huurwoning van Amvest te wonen. 
 
Door de verkoop en overdracht van het complex van 95 appartementen “Bastiongebouw” in 
Barendrecht waarin ons medebestuurslid de heer A.H. Kruis woont, dient hij af te treden als 
bestuurslid van het Platform. Na overleg (in het bestuur en met de directie van Amvest) 
heeft het bestuur besloten dat de heer Kruis als lid van het bestuur in zijn hoedanigheid als 
secretaris / penningmeester a.i. zijn termijn tot 2019 kan uitdienen. Continuering, opvolging 
en overdracht van zijn bestuurswerkzaamheden zijn op deze wijze beter geborgd.  
Deze huidige benoemingstermijn loopt tot de Algemene Ledenvergadering in 2019. In deze 
vergadering zal de heer A.H. Kruis ons team na 13 jaar trouwe dienst verlaten. 
 
Herverkiezing Dhr. Guus Hutjes Voorzitter en lid van het bestuur 
In 2019 is de heer Guus Hutjes aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld voor een 
nog nader te bepalen termijn doch geen volle termijn van 3 jaar. 
Het bestuur stelt de vergadering voor de heer Hutjes te benoemen voor de door 
hem nog vast te stellen periode.  
Binnen het bestuur is unaniem besloten de Heer Hutjes voor te dragen als Vicd 
Voorzitter. Hij heeft zich bereid verklaard de functie van voorzitter van het Platform 
Amvest Huurders gedurende de genoemde periode te zullen voortzetten 
 
Verkiezing nieuw bestuurslid de heer Jan Kommer 
Wij hebben de heer Jan Kommer secretaris van de huurdersvereniging KKZ in Den Haag in 
Vleuten bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De heer Kommer heeft veel 
ervaring in diverse bestuursfuncties, ook in andere organisaties en is daarin nog steeds 
werkzaam. Het bestuur is in de overtuiging dat wij een zeer goede kandidaat hebben 
gevonden om ons bestuur te komen versterken. Het bestuur stelt voor de heer Kommer te 
benoemen als bestuurslid voor een eerste periode van 3 jaar. 
 
Verkiezing nieuw bestuurslid mevrouw Hélène Garcia 
Wij hebben mevr. Helene Garcia voorzitter van bewonerscommissie Residence Maasweerd 
bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Mevr. Garcia heeft veel ervaring in de 
woonsector en andere organisaties en is daarin nog steeds werkzaam. Het bestuur is in de 
overtuiging dat wij een zeer goede kandidaat hebben gevonden om ons bestuur te komen 
versterken. Het bestuur stelt voor Mevr. Garcia te benoemen als bestuurslid voor een eerste 
periode van 3 jaar. 
 
 

Secretariaat: Tel: 0180-613571 
A.H. Kruis Mob: 06-50 64 59 95 
Van Beuningenhaven 98 Email: 
2993 EJ Barendrecht a.kruis69@upcmail.nl 
KvK: 17110406 
Bankrek: IBAN: NL92RABO0105430706 
Website: www.platformamvesthuurders.nl 
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Vacature bestuursleden 
Uit bovenstaande blijkt, dat het Platform Amvest Huurders dringend behoefte heeft aan 
capabele bestuurleden. 
Belangstellenden voor het vervullen van een bestuursfunctie worden van harte uitgenodigd 
om met het secretariaat of de voorzitter contact op te nemen.  
 


