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Postadres: Scheurkamp 3, 7231 EA Warnsveld  

KVK 50873091  
 
 Website https://www.hogwarnsveld-zutphen.nl/ 

Uitnodiging 
13 september 19.30 uur. 

In Warnstaete 
Oranjelaan 11 in Warnsveld 

Zaal open om 19.00 uur 
 

 
 

Geachte huurders,  

 

Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen op dinsdag 13 september 2022 om 

19.30 uur in Warnstaete, Oranjelaan 11 in Warnsveld voor onze jaarlijkse 

bewonersavond.  

 

Ten eerste natuurlijk de jaarvergadering. Daarnaast stelt Wim Nijenhuis 2 nieuwe 

bestuursleden aan u voor. Amanda Frenken en Wilco Lieftogt. 

 

Brandveiligheid Willem Taal, van voorlichting brandpreventie zal ons het een en 

ander komen vertellen over brandveiligheid in en rondom uw huis.  

Brand is iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al 

veel schade en leed aanrichten. Met een paar simpele maatregelen kan je je huis 

al snel brandveilig(er) maken.  

 

Arjen Jongstra, directeur-bestuurder en Eric Sueters van Ons Huis zullen 

aanwezig zijn. Ook Gemma Oosterman en Sander van Bodegraven (raad van 

commissarissen) zullen aanwezig zijn.  

 

Het jaarverslag en het verslag van de bewonersavond 2021 is op onze nieuwe 

website te lezen. 

https://www.hogwarnsveld-zutphen.nl/ 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van de HOG Warnsveld-Zutphen  

Corry Overkleeft (secretaris)  
Vergeet u niet ons even te laten weten of u komt? Dan kunnen wij de boodschappen gaan doen. 
Aanmelden kan op hogwarnsveld@outlook.com  
Heeft u geen e-mail dan mag u zich ook telefonisch opgeven op nummer 0575 530104 
 

i.v.m. Corona worden er geen handen geschud 

. z.o.z. voor de agenda van deze bewonersavond. 
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Agenda 
 
 

1. Opening en welkom (19.30)  
2. Mededelingen.  
3. Jaarverslag en financiën  
4. Kiesbaar stellen 2 nieuwe bestuursleden  
5. Arjen Jongstra (actualiteiten)  
6. Brandveiligheid (Brandweer)  
7. Rondvraag  
8. Sluiting vergadering.  
 
Aansluitend tijd voor een hapje en een drankje  
Zaal dicht om 21.30/21.45 uur 


