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Gevraagd: Kopers/huurders voor korte of langere termijn
Als je de Vereniging voor ex-hartpatiënten
Hart Nodig vergelijkt met een woning, zag de
woning er een jaar geleden uit als een
bouwval. Het fundament was dusdanig
aangetast dat renoveren noodzakelijk was of
in zijn geheel afbreken en als verloren te
beschouwen. Om van dit bouwval een
bewoonbare woning te maken, was een goed
team bouwvakkers nodig om deze klus te
klaren. Spontaan meldde zich een ploeg
“bouwers” aan, die bereid was de renovatie
aan te pakken wetende dat het een
behoorlijke klus zou worden. Het nieuwe
bouwteam heeft gesjouwd en gezwoegd om
de woning op orde te brengen. Er is heel wat
gebikt, gehakt en verplaatst om de
bouwstenen te kunnen hergebruiken voor de
nieuwe woning. Onder leiding van een
vakkundig architect en enthousiaste bouwers
is er een plan op tafel gekomen om het huis
binnen een jaar bewoonbaar te maken en te
redden van de ondergang. Het huis
bewoonbaar maken heeft financiële offers
gevraagd, maar nu het is opgeleverd en alles
financieel op orde is, is het zover dat de
woning bewoond kan gaan worden.
Deze vergelijking geeft een goed beeld van het
afgelopen jaar.

Om zinvol en met plezier te kunnen blijven
sporten bij Hart Nodig is een goed
functionerend bestuur, die voor de belangen
van de leden opkomt, van groot belang.
Statutair treden jaarlijks alle bestuursleden
af. Omdat enkele bestuursleden zich niet
herkiesbaar
stellen
is
aanvulling
noodzakelijk. De algemene ledenvergadering
(ALV), waarin de nieuwe bestuursleden
worden gekozen, zal plaatsvinden medio mei.
Nu
de
vereniging
organisatorisch,
administratief en financieel weer op orde is,
is nu het moment om iets voor de vereniging
te doen en je aan te melden voor een
bestuursfunctie.
Meld je aan voor een bestuursfunctie via
secretaris@hartnodigapeldoorn.nl
of
telefonisch bij Bert Keijer telefoon 0553556647 of Hans Ligt telefoon 055-3601222.
Ook voor meer informatie kun je hier terecht.
Wij rekenen op je!
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

