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Geachte Leden / bewoners van complex SFB Hofbeek,

Het bestuur van de huurdersvereniging SFB Hofbeek roept u op om de Algemene Ledenvergadering bij te
wonen op 29 november aanstaande om 20:00 uur (zaal open en inloop en koffie 19:30 uur) in:
Wijkcentrum de Velder
Munnikenhof 17
6715 EC Ede
Graag willen we uw dringende aandacht voor de volgende onderwerpen:
1.

2.
3.
4.

Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan 2 leden zich na 18 jaar toegewijde inzet om persoonlijke
redenen willen terugtrekken. Voor voortzetting van de vereniging is het absoluut noodzakelijk dat het
bestuur wordt versterkt en dat kandidaat-bestuursleden zich nu melden.
Als u enige tijd beschikbaar heeft, stelt u zich dan beschikbaar om de vereniging te versterken.
Kandidaatstelling is open voor leden en kan eenvoudig via SFB.Hofbeek@gmail.com. Lid worden is
gratis en is open voor iedereen die in de SFB Hofbeek buurt woont. Zend ons uw reactie graag voor 20
november aanstaande.
Indien er onvoldoende animo is onder de bewoners om de vereniging in stand te houden, zal het
bestuur een voorstel indienen ter ontbinding van de vereniging.
Wij vragen uw aandacht voor de aankondiging dat de huidige eigenaar van de woningen, Bouwinvest,
de woningen wil verkopen en willen u informeren over de stand van zaken.
U zult eveneens op de hoogte gebracht worden over de activiteiten van het bestuur.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst.
Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
Tijdens de vergadering is alle ruimte om uw vragen te stellen.
Voor reacties kunt u zich melden bij het bestuur via e-mailadres: SFB.Hofbeek@gmail.com
Samenvattend:
Uw woning wordt verkocht !
Het bestuur moet worden versterkt !
Indien geen nieuwe kandidaatsbestuursleden zich melden kan het bestuur besluiten de vereniging te
ontbinden.
Laat uw stem horen op de Algemene Ledenvergadering !
Meer informatie op www.SFBHofbeek.nl
Namens het bestuur,
C. Hoogland
Voorzitter

