Beste medebewoners,

Wij zijn erg blij om jullie de eerste nieuwsbrief van de bewonersvereniging VHSW te mogen sturen.
VHSW staat voor Vereniging van Huiseigenaren, Stille Wille. Voor vaste bewoners, maar ook voor
huurders en recreanten.
Waarom een nieuwe vereniging?
Er is veel gebeurd de afgelopen jaren en wij denken dat de tijd rijp is voor nieuwe stappen met de focus
op de toekomst en zonder een eventuele ballast uit het verleden, die onze blik en ons enthousiasme in
de weg staan. Dus geen tijd meer voor frustraties en negativiteit. Met een schone lei streven naar
ultiem woongenot en openheid van zaken (transparantie). In Jip-en-Janneke taal.
Daar is best wel behoefte aan. Getuige het feit dat we in zeer korte tijd al zo’n honderd leden hebben
mogen verwelkomen. Van jong tot ouder en van vaste bewoners, tot recreanten en huurders.
Vorige week was onze eerste bijeenkomst, waarin oa een bestuur is gekozen, die alle groepen
vertegenwoordigt (in de bijlage stellen zij zich graag even voor). Ons bestuur heeft géén
beslissingsbevoegdheid. Dat wil zeggen, dat alle belangrijke zaken eerst in stemming komen onder de
leden en pas daarna (al dan niet) worden meegenomen naar de bewonersraad, eigenaar en directie.
Wij willen zeker geen competitie met de vereniging Bestwil! Integendeel... Wij streven naar
samenwerking in de ruimste zin van het woord. Onze vereniging bestaat dan ook uit meerdere leden die
tevens lid zijn (en wensen te blijven) van Bestwil. Wat ons betreft, alleen maar toe te juichen!
Om het woongenot te kunnen verbeteren is allereerst wederzijds vertrouwen nodig. En vertrouwen kun
je alleen verdienen als er volledige openheid van zaken is. Daarom communiceren wij alles naar
iedereen. Directie, bestuur Bestwil, Rianne, alsmede àlle bewoners; lid of geen lid. Iedereen krijgt te zien
wat er besproken wordt en wat de uitkomsten daarvan zijn.
In eerste instantie nu dus via de postbusjes; men kan bij ons aangeven op welke manier men de
informatie voortaan wenst te ontvangen (e-mail, website, postadres, anders). Zie bijlage voor
contactgegevens.
Inmiddels is er een schrijven naar de directie en naar de vereniging Bestwil gestuurd, waarin we hebben
aangegeven snel met hen om de tafel te willen. Dat lijkt ons van groot belang. Zeker in het licht van de
op hande zijnde exploitatie-gesprekken en veranderingen, als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan
(oa nieuwe erfpachtovereenkomst).

Wij hebben er zin in! Wij bruisen van ideeën en voorstellen... komen we later graag op terug.

Met vriendelijke groet,
Tonny, Berdien, Ingrid, Jenny, Theo, Frans, Marja en Ruud.

