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Maar je woont (nog) wel mooi in ‘t centrum…

Handelsbladcomplex weer in gesprek met Ymere
Niet in de laatste plaats dankzij de
enthousiaste inzet van de externe
commissieleden is de vereniging weer in
gesprek met onze verhuurder. We willen ze
daarom nog even in het zonnetje zetten. Dank!

daartoe de statuten van de vereniging te
wijzigen in die zin dat gedurende een
periode van twee jaar (die door de
algemene vergadering verlengd zou kunnen
worden) een bestuur te hebben van vijf
personen, te weten drie leden van de
vereniging en twee niet-leden, waarbij
de functie van voorzitter zou kunnen
worden vervuld door één van de twee
externe bestuursleden.
Oproep bewonerscommissie

De externe commissie op de huisvergadering van 26
april jongstleden. Van links naar rechts:
Annegriet Wietsma, Hetty Vlug, Marcel van der
Linde, Ernst Faber en Ada Bolder

Na een eerste kennismakingsgesprek
vorige maand - sinds de oprichting in
juni 2012 - begint medio juni 2013 het
officiele overleg tussen onze
bewonerscommissie en Ymere. Men zal ons
dan informeren over de resultaten van
de bouwkundige onderzoeken en over de
plannen op korte termijn, zoals de
funderingsonderzoeken in de
Paleisstraat. Bewoners die actief
willen participeren in de
bewonerscommissie kunnen zich opgeven
bij Saar en/of Reinhard. Stuur een mail
aan bchandelsbladcomplex@gmail.com

Voorstel wijziging statuten vereniging

Dinsdag de 28e staat er een voorstel op
de agenda van de huisvergadering om de
statuten te wijzigen. Het is de
bedoeling om het bestuur uit te breiden
met externe bestuursleden. De Externe
Commissie is van oordeel dat het bestuur
in de huidige periode - ten minste
tijdelijk - de steun verdient en behoeft
van onafhankelijke bestuursleden. Dat
wil zeggen bestuursleden die geen lid
van de vereniging zijn, die beschikken
over de nodige deskundigheid en ervaring
en
tevens de nodige afstand tot het
voormalige en het huidige bestuur
genieten. De Externe Commissie adviseert

Zaterdag 25 mei op de Dam

Zaterdag wordt er gedemonstreerd tegen
Monsanto, een Amerikaanse chemiemultinational die de globale landbouw en
zelfs Amsterdamse daktuinders probeert
te reguleren. De 'March Against
Monsanto' start om 14.00 uur op de Dam.

OPROEP

DINSDAG 28 mei 2013 - 20.00
HUISVERGADERING
Vereniging Voormalig Handelsbladcomplex
Nieuwezijdsvoorburgwal-Keizerrijk-Spuistraat-Paleisstraat

Amsterdam
plaats:

KIS

Paleisstraat 107

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening 20:00
Notulen 26 april 2013 (via de mail*)
Mededelingen: Bewonerscommissie, bewonersmutaties,..
Wijziging statuten. Uitbreiding bestuur met externe bestuursleden (via de mail)
Rondvraag

* Niet gehad? Mail handelsbladcomplex@gmail.com

