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Nieuwsbrief 13 
Mei 2019 

Geachte huurder, 

 

Hoe nu verder? 

Zoals u in onze nieuwsbrief van December 2018 heeft kunnen lezen is de samenwerking met  Ons Woongoed 

niet zo goed is verlopen. Daardoor zijn wij  in gesprek gegaan met dhr. Arjen Jongstra en  mevr. Emma Gossink 

van Ons Huis. Besloten is dat wij als HOG verder gaan en de belangen van de huurders van Ons Huis in 

Warnsveld en Zutphen gaan vertegenwoordigen.  Ons Woongoed zal dit doen voor Apeldoorn. Huurders uit 

Warnsveld /Zutphen die lid zijn van Ons Woongoed kunnen hun lidmaatschap opzeggen.  

 

Naamswijziging en aanpassing statuten. 

Op 20 februari hebben wij bij dhr.mr. Jorrit Schotsman, toegevoegd notaris van;” Notaris kantoor Tap & van  Hoff”  

te Doetinchem, onze statuten gewijzigd en de naam aangepast . De nieuwe naam is geworden: “Huurders 

Overleg Groep Warnsveld/Zutphen.” Door de wijziging  hebben wij  ook een nieuw logo, zoals te zien is boven 

aan onze nieuwsbrief.  

 

Nieuwsbrief 

Het versturen van de nieuwsbrieven kost veel geld  het mooiste zou zijn digitaal, maar niet iedereen heeft 

internet. Het besluit is dat het geplaatst gaat worden in het “CONTACT” en willen dit één jaar aankijken of het 

aanslaat. De uitnodigingen voor de bewonersavonden blijven we wel per post sturen. Valt de nieuwsbrief gelijk 

met een uitnodiging voor een bewonersavond dan zal de nieuwsbrief gewoon met de uitnodiging mee gestuurd 

worden. Graag willen we jullie mening hier over horen. Via:  https://onswoongoed.nl/hog/contact/, 

e-mail : hogwarnsveld@outlook.com of postadres(zie onderaan de nieuwsbrief) 

 

Bewonersavond 

Op 28 mei hebben wij een bewonersavond inclusief jaarvergadering gepland staan. Het jaarverslag is op onze 

website te lezen evenals onze nieuwsbrieven.  

 

Bestuursleden en Huurdersparticipatie 

Wij zijn dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden. i.v.m. verhuizingen van enkele bestuursleden 

raken we onderbezet.  Zoals u boven al heeft gelezen behartigen wij nu ook de belangen van de huurders van 

Ons Huis in Zutphen. Graag zouden wij ook huurders van uit Zutphen in het bestuur verwelkomen, dat zou een 

mooie aanvulling zijn. Natuurlijk mogen huurders  uit Warnsveld zich ook aanmelden als  bestuurslid.  Aanmelden 

kan op e-mail : hogwarnsveld@outlook.com Tevens zoeken wij ook mensen die over bepaalde onderwerpen mee 

wil praten samen met Ons Huis. Je bent dan geen bestuurslid maar je mag wel meepraten over verschillende 

zaken, dit valt onder de huurders participatie. 

 

Met vriendelijke groet ,  

 

Namens het bestuur van de HOG 

Corry Overkleeft  (secretaris) 
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