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Jaarbijeenkomst en jubileum 
10 maart 2020 

U leest de periodieke nieuwsbrief van Huurders Belang Zederik. 

Wij zijn de huurdersorganisatie uit Vijfheerenlanden van de woningcorporatie Fien Wonen. 

Graag informeren we u over alles wat met huren van deze woningen in Zederik te maken 

heeft en we hopen dat u de nieuwsbrief met belangstelling leest. 

We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar uw reacties! 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Jaarbijeenkomst 2020 
• Interactieve jubileumshow 
• Uitgelicht 

 

Jaarbijeenkomst 2020 

Huurders Belang Zederik is een vereniging. En u bent één van onze leden. In onze statuten 

staat dat we ten minste één maal per jaar een jaarvergadering moeten houden zodat ons be-

stuur zich kan verantwoorden en aangeven wat de eventuele nieuwe plannen zijn. Voor ons 

is het van groot belang dat we met u in contact blijven zodat we goed kunnen blijven functi-

oneren. De directeur-bestuurder van Fien Wonen en enkele collega’s zijn ook als gast aan-

wezig en kunnen eventueel uw vragen beantwoorden. 

Klik op de agenda van deze bijeenkomst en de notulen van de vorige vergadering. We druk-

ken ze ook voor u af. 

http://www.huurdersbelang.info/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhuurdersbelang.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5be41aaf37072f5fd3ad21762%26id%3D465e28a41d%26e%3Dc95d8f0942&data=02%7C01%7C%7Ccc727e2f12114429266208d7ae412ed1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637169467291217974&sdata=jUQtui%2FrVfb76MPzx%2FZ4C%2BFoSSmsYifASEd8R61878g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhuurdersbelang.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5be41aaf37072f5fd3ad21762%26id%3Db2c076967f%26e%3Dc95d8f0942&data=02%7C01%7C%7Ccc727e2f12114429266208d7ae412ed1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637169467291227979&sdata=GDYvGxfLfyfVYx2TjRYErFMuqDurbpzrIzYlVQyAYEw%3D&reserved=0
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We willen dit formele deel kort houden vanwege onze jubileumshow. 

 

Interactieve jubileumshow 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat HBZ 30 november 1994 formeel 25 jaar 

bestond. We willen dit jubileum graag met u vieren en hebben er voor gespaard. Een feest is 

alleen een feest als er voldoende feestgangers zijn, daarom roepen we u van harte op om 

aanwezig te zijn. 

Na een kort intermezzo met wethouder Marcel Verweij van gemeente Vijfheerenlanden en 

de directeur-bestuurder van Elisabeth ter Borg van Fien Wonen gaat de show van start. 

U kent natuurlijk het programma Mindf*ck op de TV. Hier 

gebeuren soms zeer onverwachte dingen die voor een 

‘gewoon mens’ vaak onbegrijpelijk zijn. “Hoe kan dat??” 

Wij hebben ook zo’n artiest uitgenodigd: Steve Carlin. 

Steve is een zeer professionele goochelaar en illusionist. 

Deze mind-reader kan gedachten lezen, doet onmogelijke 

voorspellingen en weet zelfs pincodes te raden. We hebben Steve ook een paar huurders-

thema’s voorgelegd en zijn benieuwd welke antwoorden hij kan lospeuteren. 

Tijdens deze avond kunnen foto’s of video’s voor eigen gebruik worden gemaakt. 

Het belangrijkste is dat u de zaal met een lach op uw gezicht verlaat met een presentje van 

HBZ in uw hand. 

Locatie, datum en tijdstip: 

Locatie: Dorpshuis De Linde, Lindenstraat 1, 4231 DT MEERKERK 

Datum: dinsdagavond 10 maart 2020 

Tijdstip: vanaf 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open. De koffie/thee staat klaar. 

Wij moeten wel wat zaken regelen, zoals voldoende tafels, stoelen, documenten, presentjes. 

Daarom verzoeken we u om even naar onze website te gaan en u aan te melden: 

https://huurdersbelang.info/alv 

Het zou fijn zijn als u dat voor 1 maart a.s. doet. 

E-mailen kan ook: HBZederik@gmail.com of bel naar Leo Smit: 06 - 5516 4476 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/alv/
mailto:HBZederik@gmail.com
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Uitgelicht 
 
Met name via onze website proberen we u 
van allerlei informatie te voorzien. De 
hoofdonderwerpen kunt u selecteren via 
het menu aan de linkerkant van het beeld-
scherm. 
 
Wij attenderen wij u op ons nieuwsitem 
“Meer mensen recht op huurtoeslag”. 
 
Onze notulen en meer vindt u hier. 
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Klik hier voor de gegevens van ons bestuur. 

Ons algemene e-mailadres is: HBZederik@gmail.com 

 

Wilt u deze nieuwsbrieven niet langer meer ontvangen? 

Dat vinden wij jammer, u kunt uzelf dan uitschrijven. 

U kunt zich ook weer inschrijven als u de nieuwsbrief toch weer wenst te ontvangen of als u 

zich per ongeluk heeft uitgeschreven. 

Klik hier voor onze AVG-pagina 

 

Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is zeer gewenst! 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/2020/02/02/meer-mensen-recht-op-huurtoeslag/
https://hbz.stackstorage.com/s/gxwdSHjdx9gTaX9
https://huurdersbelang.info/bestuur/
mailto:HBZederik@gmail.com?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20HBZ%20Nieuwsbrief
http://huurdersbelang.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=5be41aaf37072f5fd3ad21762&id=4c69751636&e=%5bUNIQID%5d&c=8f75d79eb9
https://huurdersbelang.info/nieuwsbrief/
https://huurdersbelang.info/avg/
https://huurdersbelang.info/agenda/
https://www.facebook.com/HRZederik/
https://twitter.com/HuurdersZederik
https://twitter.com/HuurdersZederik
https://huurdersbelang.info/

