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

Herhaald verzoek
Alle bewoners worden vriendelijk maar
dringend verzocht om de gangen en
algemene ruimtes op te ruimen en zo leeg
mogelijk te laten. Dit in verband met
brandgevaar en andere hinder. Samen
opruimen met de buren, goed idee voor de
zondagmiddag! En vergeet niet het grofvuil bijtijds te informeren: (020) 256 3555

Achterstallig onderhoud
Tot grote schrik van de nieuwe huurder
Michel viel er een paar weken geleden een
handgroot stuk beton uit de gevel van het
keizerrijk. Op 1 oktober is het tweede
overleg van de bewonerscommissie met
Ymere. Volgens afspraak zal Ymere dan
bekend maken wat men gaat doen aan het
geconstateerde achterstallig onderhoud.
Finnissage in
The Times
Donderdag 5
september
van 17.00
tot 19.00 is
de laatste
kans om de
expositie in
de Times te
bekijken,
met o.a. Jan
Hoek en
Pieke Werner
en een
toespraak
van
Annegriet
Wietsma (filmmaker en oud-bewoonster)
over de passanten van het
Handelsbladgebouw. Alle bewoners welkom!

Verhuizing kasbank
Inmiddels is bekend dat ons cultureel
erfgoed ‘De Kasbank’ door Stag Europe is
gekocht, een dochter van hotelgigant
‘Grand City hotels’, onder andere bekend
van de bierfiets.
En dan ook nog:
 Saar en Sadettin zijn getrouwd
(gefeliciteerd!)
 Joyce is de nieuwe bewoonster in de
woongroep van Patricia (welkom!)
 Er is weer een weggeefhoek,
ditmaal ‘onder beheer’ (met dank
aan Sanne en Daniel)
Contributie, hoe zat dat ook alweer…
Elk lid van de vereniging betaalt – als
het goed is - contributie. De hoogte
daarvan is nog steeds 8 euro per maand,
ooit vastgesteld door de huisvergadering.
Ook de bestedingen worden door de leden
bepaald. Denk aan collectieve uitgaven
zoals faciliteiten, dakmeubilair, planten
en diverse andere gezamenlijke kosten.
Daarnaast heeft de vereniging de
beheertaak op zich genomen om de
gemeenschappelijke trappenhuizen schoon
te houden, om hoge servicekosten via
Ymere te vermijden. De bewoners van het
hoofdgebouw betalen daarom 2 euro extra
in de maand.
Het verzoek is – als dat nog niet gebeurt
- om de contributie/ schoonmaakkosten
maandelijks automatisch over te schrijven
naar de rekening van het Voormalig
Handelsbladcomplex: ING 6065523. Voor een
discussie over de hoogte van de
contributie en de uitgaven is de
huisvergadering het aangewezen platform.
Actualiteit in PakhuisNUL20
PakhuisNUL20 presenteert maandag 30
september (20:00 uur) weer een talkshow
over actuele Amsterdamse woonkwesties.
Ditmaal o.a. over ons zorgvastgoed (Waar
wonen de ouderen van morgen?!) en
‘bewonersparticipatie nieuwe stijl’.
Pakhuis De Zwijger - Piet Heinkade 181K
Toegang gratis. Inschrijven via:
www.online-inschrijven.nl/form/PakhuisNul20-5
Kopij voor de huiscourant naar handelsblad@gmail.com

OPROEP

Donderdag 26 september 2013 - 20.00
HUISVERGADERING
Vereniging Voormalig Handelsbladcomplex
Nieuwezijdsvoorburgwal-Keizerrijk-Spuistraat-Paleisstraat

Amsterdam
plaats:

KIS

Paleisstraat 107

(voortschrijdende*) AGENDA

1.
2.
3.
4.

Opening 20:00
Notulen 28 augustus 2013 (via de mail*)
Mededelingen: Bewonerscommissie, bewonersmutaties,..
Verkiezing externe bestuursleden

Er zullen twee externe bestuursleden worden toegevoegd aan het bestuur. Zoals bekend
zijn de externe commissieleden Hetty Vlug en Marcel van der Linden bereid om deze taak
op zich te nemen.
Het verzoek is om andere kandidaatstellingen voor donderdag 19 september aanstaande
bekend te maken, met naam en toenaam. Conform de gewijzigde statuten zijn de
kandidaten geen lid van de vereniging, beschikken ze over de nodige deskundigheid en
ervaring en genieten ze de nodige afstand tot het voormalige en het huidige bestuur.

5. Rondvraag
* Mail handelsbladcomplex@gmail.com

