
JAARVERGADERING 2018 

 

Maandagavond 23 april, Hof van Buren  

 

U bent van harte welkom op de jaarvergadering van de HVM op maandag 23 april aanstaande in 

wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 19 in de wijk Nieuw-Middelburg. Om 19.15 uur inloop met 

koffie/thee. De vergadering begint klokslag 19.45 uur en eindigt om 21.45 uur.  

Er is een drankje na afloop. 

 

Het eerste deel van de jaarvergadering is het huishoudelijk gedeelte, wat gaat over allerlei verenigingszaken. 

Na de pauze zal architect Ineke Hulshof een presentatie geven over het (creatief) renoveren van oude wijken 

met sociale huurwoningen.   
 

Agenda 

 

19.45 - 20.45 uur, huishoudelijk gedeelte 

 

1. Opening  

2. Mededelingen 

3. Verslag Jaarvergadering 19 april 2017*  

4.  Jaarverslag 2017* en bestuursverantwoording 

      We lopen de belangrijkste zaken aan de hand van het verslag in de vergadering door. Zie ook het  

             verkort jaarverslag op pagina 4. Met in elk geval aandacht voor de verhouding tussen HVM en   

             Woongoed Middelburg en huurverhoging 2018  

5. Jaarrekening 2017* 

6. Begroting 2018* 

7. Vaststelling contributie 2019 

  Voorstel: handhaven op 12 euro per jaar.  

8. Bestuurssamenstelling en -verkiezing 

     De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 

  ‒ Nico Oskam, voorzitter ad interim, secretaris 

  ‒ José Joosen, vice-voorzitter 

  – Nellie de Bont, penningmeester 

  – Sanne Kruyskamp, lid 

  Voor Nico Oskam loopt zijn tweede bestuurstermijn van vier jaar af. Na acht jaar bestuur wil hij,  

             zoals in de vorige jaarvergadering al gemeld, stoppen en geen herbenoeming. Er is dus een vacature  

             voor de functie van voorzitter en secretaris. Ter vergadering zal medegedeeld worden hoe de       

             vervanging zal worden geregeld.  

9. Rondvraag 

 

20.45 - 21.00 uur, pauze 

 

21.00 - 21.45 uur    
Presentatie door architect Ineke Hulshof over renoveren oude sociale wijken 

Ineke Hulshof heeft zeer veel ervaring met het opknappen van oude wijken met sociale huurwoningen. 

Overal in het land, maar ook in Middelburg. De renovatie van Nieuw-Middelburg en Havendijkstraat e.o. 

heeft onder haar supervisie plaatsgevonden. Nu staan de woningen rondom Poelendaeleweg en 

Langevieleweg, de zogenoemde Paul Briët-woningen, voor haar op de rol. Het komend jaar zal zij voor deze 

wijk renovatieplannen ontwikkelen. 

Ineke Hulshof is zeer deskundig, enthousiasmerend en aanstekelijk in haar presentatie. U zult zich niet 

vervelen.     

 

* Alle vergaderstukken zijn vanaf 9 april te vinden op www.hvm-middelburg.nl. Desgewenst op te vragen en 

ter vergadering beschikbaar. 


