Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg Weert.
Weert, maart 2020.
Aan het bestuur van de Bewonerscommissies.
Op 12 februari jongsleden hebben wij samen met de aanwezige voorzitters van de
aangesloten bewonerscommissies gesproken over de financiële steun door SHML.
1.Om duidelijk aan te geven hoe wij vanaf 1 januari 2020 gaan werken en het doel
van de bijeenkomst was dan ook, de nieuwe werkwijze van SHML toe te lichten.
2.Deze bijlage gaat over de jaarlijkse vergoeding van SHML aan de
Bewonerscommissies.
Tot en met 2020 betaald SHML uw bestuurlijke kosten en vult deze aan tot maximaal
€ 250,00. Vanaf 2021 gaat dit anders worden. Dit uiteraard in overleg met Wonen
Limburg.
3.De nieuwe regeling gaat met ingang van 2021 in werking.
Het maximale bedrag dat u als steun voor kosten van uw bestuurlijke activiteiten zult
ontvangen wordt € 150,00 per jaar. U hoeft hierover geen lijst meer in te dienen met
een overzicht van wat voor kosten u gemaakt heeft.
Dit bedrag wordt eind januari, begin februari automatisch op uw bankrekening
gestort.
4.Verder is op de bijeenkomst met alle voorzitters gesproken over de hoge kosten die
een bankrekening met zich meebrengt. Een aantal bewonerscommissies hebben zelf
een eigen bankrekening, omdat zij hierop ook alle activiteiten en handelingen van
hun ontmoetingsruimte boeken. Dit moet zo blijven.
Maar het grote deel van onze bewonerscommissies hebben van ons een
bankrekening gekregen, enkel en alleen voor de jaarlijkse bijdrage.
De bankkosten voor deze rekening bedraagt per rekening, per bewonerscommissie,
per maand gemiddeld €.7,00. Dus zo’n € 84,00 per jaar. Dat is op jaarbasis ruim
€ 1300,00, die wij dan op een andere manier weer kunnen gaan gebruiken.
Daarom is er besloten om aan alle bewonerscommissies de keus te laten om
a.de bankrekening te blijven gebruiken of
b..de bankrekening op te zeggen en het bedrag van € 150,00 per jaar te ontvangen
in contanten.
Er worden vanaf 2021, geen maandelijkse bankkosten meer vergoed.
Graag vernemen wij van u als bestuur van uw bewonerscommissie, wat uw besluit
gaat worden.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur SHML
Ton Doensen
secretaris
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