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Contact
Heeft u vragen of opmerkingen
over de inhoud van de
nieuwsbrief, neem dan contact
op met:
Dirk de Ridder
Sperwerlaan 14
Leidschendam
Beste lezer,

E-mail: secretariaat@hvpv.nl
Website: https://hvpv.nl

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 2 april 2019
zijn de aanwezige leden van onze vereniging bijgepraat over een
groot aantal zaken waar het bestuur zich het afgelopen jaar mee
heeft beziggehouden. U allen heeft dat eind april ook kunnen lezen
in het verslag van die ledenvergadering.

Bestuur

Inmiddels zijn er alweer ontwikkelingen gaande waar wij u
middels deze nieuwsbrief van op de hoogte willen brengen. Wij
wensen u veel leesplezier toe!
Bestuur HVPV

Oprichting Platform Park Veursehout
Het overleg met Bouwinvest en de 5 VVE’s in Park Veursehout heeft
erin geresulteerd dat met uitzondering van één VVE iedereen, dus
ook het bestuur van de Huurdersvereniging Park Veursehout, de
intentie heeft om mee te doen met de oprichting van een gezamenlijk
platform. De bedoeling is om dat in de vorm van een vereniging te
gieten met de daarbij behorende inschrijving in de Kamer van
Koophandel.
Een kleine commissie onder leiding van de u allen bekende oudvoorzitter Rob Kuiper is bezig met het opstellen van statuten en een
huishoudelijk reglement waarna de tocht naar de notaris de volgende
stap zal zijn.
Uiteraard zijn hiermee de nodige kosten gemoeid. Niet alleen de
notariskosten spelen een rol maar ook het optuigen van een
eenvoudig website. Wij zullen daaraan dit jaar ook ons steentje
moeten bijdragen, buiten de in het budget 2019 genoemde zaken om.
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Bestuursleden gezocht
Tijdens de laatste ALV bleek
dat er niemand bereid was als
nieuw lid van het bestuur mee
te gaan doen. Over ruim een
half jaar begint het huidig
bestuur aan de laatste termijn.
Daarna treden alle
bestuursleden af. Als er pas in
2021 nieuwe bestuursleden
komen die nog niet
meegedraaid hebben, zal dat
grote problemen met zich
meebrengen.
Wij doen daarom nogmaals een
oproep om u als kandidaat aan
te melden!
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Wij menen dat door het gezamenlijk met één standpunt optreden naar diverse instanties die met zaken
bezig zijn die onze wijk raken meer impact zal hebben dan een wellicht verdeeld optreden. Zaken als
infrastructuur, milieu en parkeeroverlast raken ons allemaal.

Acceptgiro exit?
Al geruime tijd kunt u op verschillende plaatsen lezen dat de zo bekende, en voor velen van u vertrouwde
acceptgiro binnen afzienbare tijd zal verdwijnen. Ook in de algemene ledenvergadering heeft de
penningmeester daarvoor uw aandacht gevraagd. De acceptgiro wordt namelijk steeds minder gebruikt.
Werden er in 2015 nog zo'n 24 miljoen betalingen gedaan met een acceptgiro, vorig jaar (2018) was dat
gedaald naar zo'n 11 miljoen betalingen. Ter vergelijking: in 2018 werden 524 miljoen iDEAL-betalingen
gedaan. Van de acceptgiro's die aan afnemers worden verzonden, wordt al ruim 90% niet meer gebruikt
om mee te betalen. Die afnemers betalen digitaal, vaak wel aan de hand van de informatie op de
acceptgiro.
Waar eerst het voornemen bestond de acceptgiro per 1 januari 2019 af te schaffen, is de einddatum van de
acceptgiro voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft Currence, eigenaar van Acceptgiro, besloten na
overleg met banken en gebruikers. Met name goede doelen maken nog relatief veel gebruik van de
acceptgiro. Ook sommige consumenten zijn gehecht aan het gebruik van de acceptgiro.
Dat de acceptgiro voorlopig nog blijft bestaan, betekent voor de Huurdersvereniging Park Veursehout
(HVPV) dat zij voor het innen van de contributie tot nader order gebruik kan blijven maken van de
acceptgiro. Toch wil het bestuur van de HVPV de leden, die nog gebruik maken van de acceptgiro,
dringend oproepen over te stappen naar automatische incasso. Dat bespaart de HVPV werkzaamheden en
zorgt er tevens voor dat u niet in de gaten hoeft te houden of u uw contributie tijdig betaalt. Voor nadere
informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@hvpv.nl. En bedenk, als
u het niet eens bent met een automatisch geïnd bedrag dan kunt u dat bedrag zelf weer terug laten storten
op uw rekening!

Ledenadministratie
Ryan de Ruijter brengt naar alle nieuwe leden een bloemetje, een leuke taak binnen het bestuur!
Vanaf 1 juni zal Van t Hof Rijnland alle nieuwe huurders voorzien van informatie over onze
Huurdersvereniging Park Veursehout. Wij hebben deze informatie en aanmeldingsformulieren bij hen
neergelegd en hopen dat het heel veel nieuwe leden zal opleveren.

Nog even een herinnering.
Vaak vergeten leden die verhuizen zich af te melden. Ook bij het overlijden van een bewoner wordt nogal
eens vergeten de overledene als lid af te melden. Als u als buur dit aan ons doorgeeft zou dat problemen
kunnen voorkomen.

Schoonmaken hekwerk balkons.
Een aantal leden van de appartementen van Bouwinvest heeft aangegeven dat voor hen het schoonmaken
van het hekwerk van het balkon hun mogelijkheden te boven gaat. Door de glazen platen is het voor
velen onmogelijk om die taak te volbrengen. Wij zullen met van ’t Hof Rijnland overleggen of het
mogelijk is dit jaarlijks te laten meenemen door de glazenwassers en wat daarvoor de meerkosten zijn.
Uiteraard zal dit door de eigenaren met alle bewoners overlegd moeten worden. Wij kunnen immers niet
spreken namens de niet-leden. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.
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