Aan:
Van:
Bijeenkomst:
Datum:
Locatie:

Leden Woningbouwvereniging Utrecht
Theo Stubbé
Informatieavond werkgroep voortbestaan Wbv Utrecht
16 januari 19.00 uur
De Wilg, Mecklenburglaan

AGENDA
Het bestuur en de RvC van de Wbv Utrecht nodigen alle leden uit voor een informatieavond over
het voortbestaan van de corporatie.
Op de bewonersavond van mei 2018 is een werkgroep opgericht met de vraag om de urgente
situatie te onderzoeken dat het besturen van de corporatie niet meer behapbaar is met de
huidige regeldruk. Deze werkgroep wil rapporteren naar de leden.
NB er is dus geen besluitvorming op 16 januari!
18.45 uur

Inloop

19.00 uur

Het bestuur opent de bijeenkomst en legt uit:
•
•
•

Aanleiding van de werkgroep
Doel van de avond
Introductie begeleider werkgroep: Theo Stubbé van Blauw bv

De RvC geeft hun visie op de gang van zaken
Theo Stubbé geeft presentatie over de inhoud
Theo richt zich in eerste instantie op het toelichten van stand van zaken en de
mogelijke alternatieven. De materie van de volkshuisvesting is taai en complex,
zoals de werkgroep ervaren heeft. Theo zal de hoofdlijnen presenteren, zodat
daarna de dialoog op gang kan komen.

Korte pauze
Dialoog in kleine groepjes
We delen ons in een zestal groepjes met de deelnemers van de werkgroep,
bestuur en RvC verdeeld over elke groep. In deze werkgroepjes willen we alles
horen en bespreken, zoals ‘Wat mis je? of Wat vind je sterk?’

Plenair ophalen welke vragen open staan, na de dialoog
Circa 21.30 uur

Afsluiting met terugblik en afspraken
Het bestuur evalueert deze bijeenkomst met de deelnemers. Op basis hiervan
worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject
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