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Vereniging woonlandscha 

Vereniging Huurders Woonlandschap De Leyhoeve Groningen 

Bewonersbericht nr. 6 

 

Beste mensen, 

In deze roerige, nee juist maximaal rustige tijden is het goed dat we kort van ons laten horen. 

Want, relatief geïsoleerd als we zijn, veel zaken draaien gewoon door of vragen om 

aanpassingen. Vandaar dit korte bewonersbericht. 

 

Ledenvergadering. 

Oorspronkelijk stond voor deze maand een voorjaarsledenvergadering gepland. Daarin zou 

het jaarverslag aan de orde komen en het financiëel jaarverslag (inmiddels goedgekeurd 

door de kascommssie). Deze vergadering kan om begrijpelijke reden niet doorgaan. 

Belangrijker nog is dat statutair twee bestuursleden moeten aftreden, terwijl ook een nieuwe 

voorzitter gekozen moet worden vanwege het verscheiden van Cornelis Sluiter. 

De twee vertrekkende besuursleden zijn Marjan Jansen (aandachtsgebied zorg) en Jaap 

Schreuder (aandachtspunt woonbondcontacten). Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. 

Als bestuur ondersteunen wij die herverkiezing van harte. Zij kunnen onze beginnende 

vereniging verder opbouwen met hun inmiddels opgedane ervaring.  

Niettemin staat het een ieder vrij zich als tegenkandidaat te melden.  

 

Daarnaast moesten we al een tijd werken zonder voorzitter, zodat in de voorjaarsvergadering 

een nieuwe zou moeten worden benoemd. Wij hebben rondgekeken naar geschikte 

kandidaten en hebben Frits Boerema bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Vanwege 

de huidige situatie en om kennis te maken met ons werk draait hij al enige tijd mee. Maar 

ook hier geldt: mocht één van jullie zich als tegenkandidaat op willen werpen dan horen we 

dat graag! Bij een formele ledenvergadering kan dan zowel over de herbenoembare 

bestuursleden als over het voorzitterschap worden gestemd. Voorlopig gaan we op de 

huidige weg voort. 

 

Website. 

In verband met het bovenstaande hebben we besloten het verder uitwerken van de website 

te bespoedigen. Op die manier kunnen we alvast de stukken van de jaarvergadering voor 

een ieder ter inzage geven. Een klein werkgroepje heeft zich hierop gestort onder de 

bezielende aansturing van Gerben Epinga. Te zijner tijd zult u op de website niet alleen de 

jaarstukken aantreffen maar ook nieuws en achtergrondinformatie. Mogelijk dat later een 

redactie “onder leiding van” Cily Zonsveld, ons bestuurslid communicatie, zal worden 

gevormd. 
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Om de website wat gemakkelijker toegankelijk te maken hebben we de naam verkort. De 

nieuwe naam van de website is: www.hvlgroningen.nl. Daar vindt u ook een link/emailadres 

waarmee u gemakkelijk met ons in contact kunt komen: info@hvlgroningen.nl. 

De eerste stukken die gepubliceerd worden zijn het concept-jaarverslag en de jaarrekening 

en wat stukken over de energie-, water- en servicekosten, waar aparte werkgroepen zich 

over buigen. 

 

Tot slot. 

Velen hadden zich de lente en komende zomer anders voorgesteld dan het nu dreigt te 

worden. Minder de deur uit, geen leuke reizen, geen gezamenlijke maaltijden met vrienden 

en familie.  

Hoe moeilijk soms ook, het bestuur is tevreden met de maatregelen die De Leyhoeve heeft 

genomen om de risico’s te beperken. Nu is het verder onze eigen verantwoordelijkheid. Wij 

wensen een ieder daarbij volhardendheid en sterkte! 
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