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Algemene ledenvergadering VH de Boog
Op 28 juni jongstleden heeft de algemene
ledenvergadering plaatsgevonden in hotel Van der Valk
met een behoorlijke opkomst. Het was de eerste ‘live’
bijeenkomst van De Boog sinds de uitbraak van COVID19. Het was goed elkaar weer echt te ontmoeten en
discussie te kunnen voeren.
Tijdens deze bijeenkomst is het voltallige bestuur
herkozen met meerderheid van stemmen.
De avond is afgesloten met een hapje en drankje in een
gezellig samenzijn.
Nieuwe medewerkers

Mag ik mij even voorstellen,mijn naam is Patricia
Mantel 27 jaar oud.
Eind juni ben ik begonnen als vrijwilliger om
ondersteunende werkzaamheden te verrichten bij VH
De Boog.
Ik huur een woning van Intermaris in de grote waal
samen met mijn zoon. De opleiding management
assistente /Directie secretaresse heb ik afgerond in
2019.

Ook ik wil me graag
voorstellen, mijn naam is MaryAnn Brown en ik ben 67 jaar
oud. In juli ben ik begonnen als
ondersteunend vrijwilliger.
Mijn achtergrond qua studie en
werk: mijn opleiding tot
onderwijzeres heb ik in 1974
afgerond en ben daarna tien
jaar in het onderwijs actief
geweest. In 2008 heb ik mijn
grote droom waargemaakt en
ben ik gaan studeren aan de
UvA en in 2011 ben ik
afgestudeerd religiesocioloog.
Sinds juni 2019 woon ik samen
met mijn man in Betsy Perk
alwaar ik het secretariaat van de
bewonerscommissie beheer.
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Fractie Tonnaer en Sociaal
Hoorn op bezoek bij de Boog.
In augustus hebben Fractie Tonnaer en
Sociaal Hoorn een bezoek gebracht aan
De Boog en samen met de bestuursleden
gesproken over een aantal zaken die de
gemoederen bezig hielden. Zoals de
prestatieafspraken voor komend jaar die
gemaakt worden met Intermaris, de
gemeente Hoorn en VH de Boog.
Zo heeft de Boog gevraagd wat er bij de
fractie Tonnaer onder goedkope
koopwoningen wordt verstaan, in verband
met de hoge grondprijzen zou dit rond de
€ 225.000,00 liggen. Volgens Roger
Tonnaer is de intentie er wel bij de
gemeente om te streven naar een 30-3040 verhouding maar zal dit niet altijd
lukken.
Ook het uitzetten van het warmtenet gaat
niet probleemloos. De gemeente Hoorn
heeft een bedrag van een miljoen
toegezegd hiervoor maar dit moet nog
binnengehaald worden terwijl de kosten
al gemaakt moeten worden.
Vanuit de Fractie Tonnaer kwam de vraag
hoe De Boog georganiseerd is. Hier is
uitleg over gegeven. Ook dat alle
huurders automatisch lid zijn van deze

organisatie. De Boog ondersteunt
bewonerscommissies en heeft uitgelegd
dat er gewerkt wordt aan opleiden van
bijvoorbeeld voorzitters en leden van de
commissies.
De eindconclusie was dat er nog wel wat
schort aan de communicatie tussen alle
partijen.
De heer Tonnaer geeft als laatste aan
open te staan voor vragen en is altijd
bereid om de communicatie aan te willen
gaan.

Complexplan besprekingen
Nu de corona maatregels wat versoepeld
zijn, kunnen ook de complexplan
besprekingen weer doorgang hebben. De
data wanneer welk complex besproken
wordt, zijn inmiddels per mail
toegestuurd.
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