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Uitnodiging  

  

Voor de algemene ledenvergadering van bewonersvereniging JUMI.  

  

Op:   Maandag 9 maart 2020  

Om:   19:30 uur  

Locatie: mboRijnland  

  

  

  

  

Belangrijke mededeling  

  

Saskia en Alex zullen stoppen als bestuurslid van JUMI, als gevolg van hun 

verhuizing. Dit betekent dat er slechts 2 bestuursleden over blijven. Eerdere 

oproepen hebben nog geen nieuwe kandidaten voor het bestuur opgeleverd. Dit 

bekent dat we in deze ALV gaan bespreken of de vereniging wel kan blijven bestaan.   

  

Dat is erg jammer, aangezien het deelnemen aan het bestuur van JUMI weinig tijd 

vergt. De taakverdeling tussen de bestuursleden wordt aangepast aan de 

persoonlijke voorkeuren. Vind je het leuk om tweemaal per jaar met onze beheerder 

te spreken namens de huurders? Of houd je je liever bezig met zaken in de wijk zelf?   

  

Hoe kijkt de ALV aan tegen het nut van de bewonersvereniging? Als ons overleg met 

Van het Hof wegvalt en ons advies op beleidswijzigingen bij Bouwinvest?  Als we 

geen centrale pot meer hebben om de oliebollen op oudjaarsdag, de beplanting van 

de schalen en andere activiteiten te bekostigen? Hier gaan we het deze ALV over 

hebben.   

    

  



  

Agenda  

  

  

1. Opening en mededelingen  

a. Taken bestuur: huurdersvertegenwoordiging en sociale activiteiten, 

dit i.v.m. voortbestaan vereniging vanwege onvoldoende 

bestuursleden  

b. Brief huuraanpassing  

c. Activiteiten Platform Bouwinvest  

d. Bekendheid AED in de wijk  

2. Verslag ALV 2019  

3. Verslag activiteiten  

a. Wijkschouw  

b. Opschoondag  

c. Oliebollen oudjaarsdag  

d. Activiteiten die niet zijn doorgegaan (Burendag, spontane 

kinderactiviteiten)  

4. Financieel verslag 2019   

a. Toelichting jaarrekening  

b. Verslag kascommissie  

c. Vaststellen jaarrekening  

5. Bestuurswissel  

6. Begroting 2020  

a. Toelichting begroting   

b. Vaststellen begroting 2020  

7. Planning activiteiten 2020  

a. Oproep aan aanwezigen  

8. Vragenrondje naar aanleiding van najaarsoverleg  

a. Badkamer vervanging mogelijk bij mutaties, voorstel inloopdouche in 

plaats van ligbad.   

b. Keuken vervanging kunnen zittende huurders aanvragen tegen 

huuraanpassing. Is standaard bij mutaties.  

c. Beveiliging woningen  

d. Vraag nieuwe huurders naar informatie JUMI bij nieuwe huur.  

9. Buurtpreventie  

10. Wat verder ter tafel komt  

11. Sluiting  

  



  


