Het VvE Platform Schiedam en het Servicepunt Woningverbetering nodigen bestuurs- en
TC-leden van Vereniging van Eigenaren (VvE) uit voor een bijeenkomst op donderdag
25 april 2019.
Locatie: Ontmoetingscentrum De 5 Molens, aan de Nieuwe Damlaan 818. Zaal open
vanaf 19.00 uur; start bijeenkomst 19.30 uur.
Met het organiseren van bijeenkomsten willen wij Verenigingen van Eigenaren
ondersteunen en hulp bieden bij het uitoefenen van hun functie als bestuurs- of TC-lid.
Het is belangrijk om deel uit te maken van een goed functionerende VvE. Een actieve
VvE levert oplossingen door het uitwisselen van ervaringen en bespaart behoorlijk wat
geld.

Het programma voor 25 april a.s. biedt presentaties over:
Diverse zaken die in een VvE spelen door Piet van Herwijnen, zoals onder andere:
1. De taken van een beheerder,
2. De 0,5% regeling in het MJOP
3. Verzekering en schade en de invloed van het onroerend goed deel in de woningen
daarop.
4. Welk glas hoort bij de VvE? Welke schade is slijtage?
5. De VvE en de makelaar en/of de notaris.
6. Onderverhuur door de appartementseigenaar.
Pauze
Introductie Eelco Schippers als de opvolger van Ruud van Workum, leider van het
Servicepunt Woningverbetering.

In aansluiting op de presentaties van 28 november 2018 en het streven van de gemeente
Schiedam en WoonPlus om de wijken Groenoord en Nieuwland aan te sluiten op het
warmtenet zal Bert Vos, programmamanager gemeente Schiedam (planning, beleid en
warmtekaart Schiedam) een “update”’ geven over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Daarna is er beperkt gelegenheid tot het stellen van vragen aan Piet van Herwijnen en
Bert Vos. Vragen kunnen ter vergadering ook schriftelijk worden ingediend, zodat de
antwoorden later aan u verstrekt kunnen worden.
Afgesloten wordt met een aangeklede borrel en netwerkmogelijkheden.
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Graag vernemen wij of wij op uw komst
mogen rekenen. Aanmelden vóór 15 april a.s. op info@vveplatformschiedam.nl.
Meldt u tijdig aan. Dit is noodzakelijk als u zeker wilt zijn van een plaats.
De brandweerverordening staat maximaal 100 personen toe in de zaal van de “5 Molens”.
Graag tot ziens op donderdag 25 april 2019

Bezoek ook onze website: www.vveplatformschiedam.nl

