Geachte bewoner(s)
U bent huurder van een woning van Woonpalet. We hopen dat de woning waar u in woont u veel
woonplezier schenkt. Het feit dat u huurder bent bij Woonpalet houdt automatisch ook in dat u lid
bent geworden van onze vereniging. Het lidmaatschap is vrijblijvend en geheel kosteloos.
Onze vereniging is zoals de naam aangeeft, een vereniging die (daar waar mogelijk is) de belangen
behartigt van de huurders van Woonpalet. Onze vereniging is de lokale overlegpartner van de
gemeente en de woningcorporatie. Bijvoorbeeld voor wat betreft de prestatieafspraken met
voornoemde partijen. Huurdersbelangen bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. Wij hebben
jaarlijks meerdere keren overleg met Woonpalet waarbij huurverhogingen, verkoop woningen, en
andere belangrijke zaken wat het beleid van Woonpalet betreft aan de orde komen. Zo komen wij
op voor de belangen van u als huurders!
De informatie kunt u vinden op onze website www.huurdersbelangenzeewolde.nl.
Eén keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering (ALV), meestal in april. Hiervoor
ontvangt u van ons via e-mail een uitnodiging. Als uw e-mail adres bij ons bekend is tenminste. Is
dit niet het geval, dan kunt u dit doorgeven op onze website. Tijdens de ALV legt het bestuur van
Huurdersbelangen verantwoording af over haar doen en laten van het voorgaande jaar. Verder
kunt u het bestuur vragen stellen over de gang van zaken van het voorgaande jaar. Al deze
informatie is ook te lezen op onze website.
Wij sturen deze brief aan alle huurders van Woonpalet waarvan het e-mail adres bij ons bekend is.
Deze brief is ook te lezen op onze website. Helaas kunnen we op dit moment geen duidelijke
scheiding maken tussen huurders die al wel lid zijn en huurders die geen lid zijn of aangegeven
hebben geen lid te willen worden. Onze excuses hiervoor. Indien u al lid bent, kunt u deze brief als
niet verstuurd beschouwen.
Indien u geen prijs stelt op het gratis lidmaatschap, dan kunt u dit kenbaar maken via onze
website, met een berichtje op de pagina ‘Contact’.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Huurders Belangen Zeewolde.
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