Vindt u het interessant om mee te praten over tal van zaken waar huurders mee te maken krijgen?
De huur van woningen, het onderhoud aan woningen, energiezuinige maatregelen aan woningen.
Dit en meer, zijn zaken waar bewonersvereniging Siverder over meepraat en waar zij Sité Woondiensten
over adviseert. Via deze weg praten huurders mee over het beleid van Sité.

Mooie kans:

behartig de belangen
van huurders
en praat mee!

Komt u Siverder als
bestuurslid versterken?
Siverder en Sité Woondiensten geven u de mogelijkheid om uw mening te geven en iets te
betekenen voor uw medehuurders. Helpt u ons bij het uitvoeren van onze taken, kijkt u met
ons mee naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huren en geeft u uw mening over
verschillende actuele onderwerpen?

Wij verwelkomen u graag!

Siverder is een bewonersvereniging die de belangen behartigt van
huurders van Sité Woondiensten in Doetinchem en in Bronckhorst.

Wat doet Siverder?

Wij gaan in overleg en bekijken kritisch allerlei zaken met
betrekking tot de verhuur van woningen door Sité, bijvoorbeeld:
 de jaarlijkse huurverhoging
 het woonbemiddelingssysteem
 het ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)
 het verkoopbeleid
 de servicekosten
 de woonomgeving
Op dit moment telt Siverder circa 1.300 leden en komen wij eenmaal per jaar
samen tijdens de ledenvergadering. Wij houden zeven á acht keer per jaar een
bestuursvergadering en schuiven vijf keer per jaar aan bij de directeur-bestuurder
van Sité.

Dit is waarom de rol van bestuurslid iets voor u is

Omdat u een mening heeft of een kritisch standpunt, waar volgens u echt naar
geluisterd moet worden. U ontmoet, binnen een groot netwerk, verschillende
mensen. U krijgt een kijkje in de keuken van Sité en kijkt over de schouders
van de organisatie mee naar bijvoorbeeld renovatieprojecten. U oefent invloed
uit op bepaalde zaken en krijgt achtergrond- en beleidsinformatie. Daarnaast
onderhoudt u contact met verschillende huurders van Sité.

Wat verwachten wij van u?

Wij zijn ons ervan bewust dat de rol van bestuurslid een investering vraagt.
Het is echter een zeer waardevolle investering. Om uw tijdsinvestering
beperkt te houden, vragen wij circa 4 uur per week beschikbaar te zijn.
Voor elke bijeenkomst die langer dan een uur duurt, ontvangt u een
passende onkostenvergoeding.
De werkzaamheden als bestuurslid bestaan uit:
	Contact houden met de gemeenten en de directeur-bestuurder van Sité
 Diverse contacten met medewerkers van Sité
	Contact maken en houden met andere bewonersverenigingen
 Vergaderen
 Website bijhouden
	Medewerking verlenen aan projecten zoals het testen van het klantportaal
	En u bent aanwezig bij verschillende (bewoners)bijeenkomsten van Sité,
bijvoorbeeld opleverfeesten of huurdersdebatten

Op zoek naar u!

Wij zijn op zoek naar u als:
	U huurt bij Sité. Als huurder weet u waarover u praat, u bent immers
ervaringsdeskundige op het gebied van huren bij Sité
 U heeft enige tijd tot uw beschikking
	U vindt het leuk om de belangen van huurders te vertegenwoordigen
 U heeft een mening en komt hier graag voor uit
 U heeft affiniteit met de inzet van moderne (digitale) communicatiemiddelen
	U heeft interesse in duurzaamheid en u ziet het als een uitdaging om
mensen te betrekken
	Bent u woonachtig in een dorp, dan is dat een pré, evenals het hebben
van technisch inzicht in woningen
	En u heeft een groepsgevoel: u vertegenwoordigt alle huurders van Sité
	In overleg is een werkverdeling binnen het bestuur bespreekbaar

Voor meer informatie of aanmelden, stuur een e-mail naar info@siverder.nl. Ook kunt u meer informatie inwinnen via onze website: www.siverder.nl.
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