
Beste Huurders van Ons Huis in Apeldoorn, Nieuwsbrief juli 2020 

Voor de corona uitbrak hebben wij samen met de Woonbond een enquête (genaamd “Een 
Stap Vooruit”) gehouden om ons bestuur te versterken. Met de uitkomst van deze enquête 
wilde wij een avond organiseren voor huurders die hadden aangegeven ons te willen 
ondersteunen/helpen. Door de corona uitbraak kon dit helaas niet doorgaan. 

We willen nu (met inachtneming van de regels) starten met een inloopavond voor de 
huurders die eventueel actief willen meedoen. Deze avond willen wij in september/oktober 
laten plaatsvinden. Wij hebben jullie nodig om de werkzaamheden van de HOG te kunnen 
blijven uitvoeren. Dit is in het belang van alle huurders. 

Huurders die belangstelling hebben kunnen wij twee gratis cursussen aanbieden. die 
gegeven zullen worden door de Woonbond. Hiervan zijn de data nog niet bekend. 

Het betreft de cursussen/trainingen; basiscursus Woningwet en prestatieafspraken deze 
worden in Warnstaete te Warnsveld gegeven. De HOG zorgt voor eten en drinken voor die 
dag. 

U kunt zich ook opgeven voor de Huurdersparticipatie. Dit houdt in dat u over bepaalde 
onderwerpen mee kunt en mag praten. U hoeft dan alleen de vergaderingen bij te wonen 
over de onderwerpen die u gekozen heeft. U kunt o.a. kiezen voor: de jaarlijkse 
huurverhoging, de prestatieafspraken of een onderwerp wat u als huurder zelf aandraagt. 

Door de corona uitbraak moeten de jaarvergadering en de kas controle ook nog 

plaatsvinden, u ontvangt z.s.m. bericht hierover. 

Het jaar verslag van 2019 staat wel op onze website :  

Https://onswoongoed.nl/hog/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/2019-Jaarverslag-HOG.pdf 

Alles loopt nu eenmaal anders dan anders dan gehoopt door de corona. Wij hopen dan ook 

op u begrip. 

Wilt u zich aanmelden als bestuurslid of voor de inloopavond laat het dan even weten via ons 
email adres. Zodat we een inschatting kunnen maken hoeveel mensen er willen komen. We 
hebben echt nieuwe bestuursleden nodig. We zijn nog maar met drie man, stopt er een van 
ons dan zal de HOG opgeheven moeten worden en dat zou heel erg jammer zijn. Want wie 
komt dan op voor de belangen van de huurders Warnsveld/Zutphen van Ons Huis? 

Dus mensen geef u op voor bovenstaande avond via ons email adres! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Corry Overkleeft, secretaris HOG e-mail Hogwarnsveld@outlook.com 


