VERENIGINGSCONGRES
22 NOVEMBER 2018

UITNODIGING
09.30 – 15.15 uur

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Nick Schoemaker
09.30

Ontvangst
Stemregistratie en inloop

10.00

Welkom door Marnix Norder
Verenigingszaken
 Vaststellen Aedes-begroting, Contributieregeling 2019 en
aanpassing Huishoudelijk reglement (uitslag digitale stemming)
 Benoeming twee nieuwe bestuursleden
Actualiteiten (Marnix Norder)
 ATAD
Klimaatakkoord
Toelichting op de stand van zaken. Discussie over mogelijke scenario’s
en welke strategie wij als vereniging kiezen.
Sociaal Huurakkoord
Toelichting waar we staan in de besprekingen met de Woonbond. Met
elkaar bespreken we de mogelijkheden en de voorwaarden om tot een
akkoord te komen.
Saneringen in de sector
Onlangs heeft Aedes de werking van de sectoradviescommissies
in saneringstrajecten laten evalueren. Wat zijn de belangrijkste
uitkomsten hiervan? Hoe geven we de inrichting van deze commissies
in de toekomst vorm?

12.30

Lunch

13.15

Presentatie resultaten Aedes-benchmark

13.45

Evaluatie woningwet
Presentatie van de belangrijkste uitkomsten door de commissie van
Bochove. Vervolgens discussie over onze vervolgacties. Waar zetten
we op in? Welke standpunten nemen we in? Wat zijn volgens u de
prioriteiten?

15.15

Afsluiting en borrel

Beste Aedes-leden,
Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor het verenigingscongres op
donderdag 22 november 2018 in het Bomencentrum Nederland in Baarn.
Het congres start om 10.00 uur, u bent welkom vanaf 09.30 uur. Er staan een aantal
belangrijke onderwerpen op de agenda die in de komende periode een grote rol gaan
spelen in ons werk.
We starten het congres met enkele verenigingszaken, waaronder het stemmen over
twee nieuwe bestuursleden. Daarna schakelen we snel door naar het Klimaatakkoord
en het Sociaal Huurakkoord. Waar staan we nu? Welke scenario’s zijn mogelijk?
Onder welke voorwaarden gaan we akkoord? En wat doen we als we hier niet uit
komen? Vervolgens staan we stil bij de evaluatie van de sectoradviescommissie bij
saneringstrajecten. Wat kunnen we hiervan leren?
Na de lunch presenteren we de resultaten van de Aedes-benchmark. De rest van de
middag gaan we met elkaar in gesprek over de evaluatie van de Woningwet.
De Commissie van Bochove licht de belangrijkste uitkomsten van hun onderzoek toe.
Daarna is het onze beurt. Waar zetten we op in? Welke standpunten nemen we in?
Wat zijn volgens u de prioriteiten?
Zoals u ziet is het een goed gevuld congres, vol met onderwerpen die allen van belang
zijn.
We zien u graag op 22 november 2018 in Baarn.
Met vriendelijke groet,
Marnix Norder
Voorzitter
De congresstukken staan vanaf 12 november op aedes.nl.
Als u de stukken geprint wilt ontvangen, dan graag een mail met dit verzoek aan
BBE@aedes.nl.

Datum
Donderdag 22 november 2018
Locatie
Bomencentrum Nederland
Zandheuvelweg 7
3744 MN Baarn
Aanmelden
Aanmelden voor het verenigingscongres kan via deze link.
Organisatie en informatie
Aedes, Bureau Evenementen en bijeenkomsten
088 233 37 00
Bbe@aedes.nl

