
Uitnodiging jaarvergadering HAR    
 

Almelo, 2 augustus 2021 
 

Aan de huurders en belangstellenden van Woningstichting Sint Joseph te Almelo. 
 
 
 

Geachte dames en heren, 
 
Hierbij nodigen wij u als bewoners en belangstellenden van harte uit voor het jaarlijkse 
overleg met de HuurdersAdviesRaad (HAR) van Sint Joseph. Vanwege de 
coronamaatregelen vragen wij u om uw komst vooraf aan te melden via 
info@harvanstja.nl of telefonisch via (0546-875889 of 06-82467057). De deadline voor 
opgave is 27 augustus. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er huurders zijn, die vanwege de corona toch liever niet 
wensen deel te nemen aan deze fysieke vergadering. Deze mensen nodigen we uit hun 
eventuele vragen of opmerkingen vooraf in te dienen, waarbij we deze vragen/opmerkingen 
zullen bespreken in het overleg en de beantwoording z.s.m. zullen sturen. Ook zullen wij op 
korte termijn na de vergadering een verslag op de site vermelden. 
 
Datum: dinsdag 7 september 2021 
 
Locatie: Almelounge Businessclub (https://www.almelounge.nl/), Stadionlaan 1,  
7606 JZ Almelo.  
Aanvang: 19:30 uur (zaal open 19:00 uur) tot 22:15 uur 
 
Agenda 
 

1. Opening/vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Actualiteiten Sint Joseph  

 
               PAUZE 
 

4. Verslag vorige vergadering 1 september 2020 
5. Jaarverslag HAR 2020 
6. Benoeming nieuwe HAR leden: Jeroen van der Rijst en Maud Bijsterbosch 
7. Verslag penningmeester jaarrekening 2020 
8. Verslag kascommissie dhr. Nekkers (aftredend) en mevr. R. Asbroek 
9. Benoeming nieuw reservelid kascommissie 
10. Vragenronde Huurders  
11. Sluiting 
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In de pauze en na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan Claudia Beumer en de 
HAR bestuursleden onder het genot van een hapje en een drankje. We hopen u dinsdag 7 
september in groten getale te mogen begroeten. Denkt u eraan om uw aanmelding door te 
geven? Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan verzoeken wij u ook om contact op te 
nemen met ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur HuurdersAdviesRaad 
 
 
Harm Nieboer, voorzitter HuurdersAdviesRaad 
Janny Slot, Secretaris HuurdersAdviesRaad 
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Graag stellen we de nieuwe HAR leden aan u voor: 
 
Jeroen van der Rijst  
 

 
 
Wat is je favoriete plek in Almelo en waarom? 
Mijn favoriete plek in Almelo is de Gravenallee, prachtig stuk natuur in de achtertuin. 
 
Waarom kies je voor zitting in de HAR? 
Ik hoop dat ik wat kan bijdragen aan de uitdagingen die ons als huurders te wachten staan. 
 
Maud Bijsterbosch 
 

 
 
Wat is je favoriete plek in Almelo en waarom? 
De Gravenallee, ik ben daar bijna dagelijks te vinden tijdens een wandeling met onze Teckel 
of tijdens een van mijn vele hardlooprondes. Vanuit de Gravenallee loop ik vaak naar het 
Nijreesbos. Een heerlijke rustige plek.  
 
Waarom kies je voor zitting in de HAR? 
Om wat te kunnen betekenen voor mede huurders. Je comfortabel in je huurwoning is goud 
waard.  
 
 


