Jaarplan 2013 H3S Sliedrecht
Bewonerscommissies
H3S is nog steeds bezig om de bewonerscommissies bij elkaar te
krijgen, om actief te worden en te blijven in de wijken/buurten om en
rond hun woningen. We willen door met de bewoners te praten en te
weten wat hun wensen zijn proberen hier een antwoord op te vinden.
Niet alleen als er gerenoveerd of sloop plaatsvindt.
Trainen bestuursleden
Er komen diverse zaken op het Algemeen Bestuur af die met
gezamenlijke inzet tot een goed resultaat moeten worden gebracht.
Een brede kennis over huren en wat hiermee samenhangt, is van
belang. Daarom is het noodzakelijk dat bestuursleden met enige
regelmaat een training volgen om bij te blijven. Om dat er heel veel
behandeld wordt in het bestuur is er de wens om bestuursleden te
specialiseren zodat niet elk bestuurslid alles hoeft te weten van een
onderwerp.
Om tijdig zaken voor elkaar te krijgen, is het dan ook wenselijk ons
gezamenlijk te laten trainen over de wijze en hoe we zaken in de
toekomst moeten opzetten en organiseren.
Nieuwe commissaris
Door het aftreden, dit jaar, van Dhr. A. in ’t Veld als commissaris van
Raad van Toezicht bij Tablis Wonen, wordt er verwacht dat het
bestuur ook meedenkt en actief participeert om een nieuwe
commissaris te benoemen.
Huishoudelijk Reglement
Het is wenselijk om dit jaar het huishoudelijk reglement te
actualiseren.
Nieuwe bestuursleden
Om het aantal bestuursleden op peil te houden zullen we op zoek gaan
naar een nieuw bestuurslid. Aan het einde van 2013 treedt
Mw.C.Veenis af als bestuurslid.

Communicatie
Om de bekendheid van H3S te vergroten hebben we een nieuwe
website in gericht. Via actuele huurders zaken hopen we op meer
aandacht voor het werk wat er verricht wordt door de bestuursleden
voor de huurders.
Tevens hopen we hiermee te bereiken dat huurders geïnteresseerd
raken om zitting te nemen in het bestuur.
Via een artikel, dat H3s mag vullen, in het Bewoners Magazine van
Tablis Wonen proberen we relevante onderwerpen aan te dragen voor
de huurders en meteen onze naamsbekendheid te vergroten.

