
23 NOVEMBER 2017

UITNODIGING

VERENIGINGSCONGRES

10.00 – 12.30 uur



PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Ruben Maes

Ontvangst
Stemregistratie

Opening door Marnix Norder
 � Welkom
 � (Politieke) actualiteiten
 � Bestuurlijk Convenant Informatievoorziening

Duurzaamheid  
Hoe komen we tot CO2-neutraal in 2050 en gemiddeld label B in 2021 
en hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Discussie en routebepaling 
over de implementatie en monitoring van de duurzaamheidsplannen in 
de sector.

Aedes-benchmark
Presentatie resultaten Aedes-benchmark

Verenigingszaken
 � Uitkomsten Evaluatie permanente educatie 
 � Statutenwijziging 
 � Aedes-begroting en -contributieregeling 2018 
 � Herbenoeming bestuurslid Arjen Jongstra 

Afsluiting met lunch

Start Corporatiedag 2017: Slimmer en beter voor elkaar!
Alleen toegankelijk voor personen die zich hiervoor apart hebben 
aangemeld.
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Beste Aedes-leden,

Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor het verenigingscongres op 
donderdag 23 november 2017 in Bouw en Infra Park Harderwijk. Het congres start 
om 10.00 uur. Meer dan eerdere congressen willen we met elkaar in dialoog om 
stappen voorwaarts te zetten! 

Verenigingscongres
We zullen het congres vooral gebruiken om onze gezamenlijke duurzaamheidsopgave 
uit de Woonagenda te bespreken: CO2-neutraal in 2050. Hoe willen we dat met 
elkaar gaan organiseren en hoe houden we elkaar scherp? Hoe houden we in onze 
vereniging regie op de implementatie en monitoring van de plannen van aanpak 
daarvan? We bespreken dit onderling in subgroepen. De plenaire terugkoppeling van 
de subgroepen gebruiken we om samen onze koers hierin te bepalen. 

We bespreken ook het Bestuurlijk Convenant Informatievoorziening waarmee we 
de administratieve lasten voor corporaties willen verminderen. Daarnaast komen 
ook de gebruikelijke verenigingszaken aan bod en zullen we stilstaan bij het nieuwe 
regeerakkoord. 

Corporatiedag 2017: Slimmer en beter voor elkaar!
’s Middags is de Corporatiedag voor wie zich heeft aangemeld. Aanmelden kan 
niet meer, want de dag is vol. Het programma begint na de lunch om 13.30 uur. De 
middag staat geheel in het teken van vernieuwing, innovatie en samenwerking. We 
organiseren de middag daarom met alle partners van onze vernieuwingsagenda. Het 
programma bestaat uit diverse workshops en colleges. Ook kiezen we de winnaar van 
de innovatieprijs I-opener 2017. En er is gelegenheid om in tal van bouwdemonstraties 
kennis te maken met innovaties en nieuwe samenwerkingen in de bouw.

We zien u graag op 23 november 2017 in Harderwijk.

Met vriendelijke groet,

Marnix Norder
Voorzitter

De congresstukken staan vanaf 13 november 2017 op ledennet op aedes.nl. 
Als u de stukken geprint wilt ontvangen, dan graag een mail met dit verzoek aan 
r.suvaal@aedes.nl. 
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Datum
Donderdag 23 november 2017

Locatie
Bouw & Infra Park B.V.
Ceintuurbaan 2 (gebouw 20)
3847 LG Harderwijk

Aanmelden
Aanmelden voor het verenigingscongres kan via deze link. 
De Corporatiedag zit helemaal vol. Aanmelden daarvoor is 
niet meer mogelijk. Ongeveer een week voor het congres 
ontvangt u per mail de bevestiging van uw deelname.

Organisatie en informatie
Aedes, Rudith Suvaal
06 516 341 70
088 233 37 00
r.suvaal@aedes.nl fo
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http://bijeenkomsten.aedes.nl/verenigingscongres_23112017/subscribe
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