
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
STERK IN GESPREK MET JE ACHTERBAN 

    
   

      
  

   

Daarmee kan het voor de vereniging afgedaan 
zijn. Maar een Algemene Ledenvergadering kan 
ook een zeer bruikbare bron van informatie zijn, 
waarbij de aanwezige leden actief betrokken 
kunnen worden bij de jaarlijkse activiteiten van je 
vereniging of organisatie;

Door een interactief programma op te stellen, 
betrek je de aanwezigen bij uw activiteiten en zorg 
je voor grotere legitimiteit van je organisatie. 
Legitiem zijn betekent dat je de mening van je 
achterban goed in kaart hebt en kunt overbrengen 
naar je corporatie en gemeente. Jouw inbreng in 
de prestatie-afspraken en het gesprek met de 
corporatie krijgt meer gewicht als je kunt aantonen 
dat je aantoonbaar je achterban vertegenwoordigt.
 
De Nieuwe Wind gaat graag samen met je in 
gesprek over mogelijkheden om je Algemene 
Ledenvergadering in te zetten voor grotere 
legitimiteit van uw organisatie. Zo maak je echt 
gebruik van de aanwezige input van je huurders 
om je positie te versterken.

Voordeel
Als je leden merken dat hun mening van 
toegevoegde waarde is, en dat er ook écht iets 
mee gedaan wordt, zullen ze sneller geneigd zijn 
zich een volgende vergadering weer aan te 
melden. Een grotere opkomst en betrokken-heid 
van je leden, dat wil jij toch ook?!

ONTZORGING OP MAAT 
Aanmeldservice
De Aanmeldservice van De Nieuwe Wind neemt je 
alle ‘rompslomp’ uit handen; wij nodigen je digitale 
ledenbestand uit, houden de aanmeldingen bij en 
sturen je wekelijks een update van de stand van 
zaken, voor een vaste prijs per aangemeld lid.

Samenvatting
Organiseer je naast je Algemene Ledenverga-
dering ook een themabijeenkomst en wil je hiervan 
een uitgebreide samenvatting ontvangen? De 
Nieuwe Wind kan dit verzorgen en digitaal aan de 
deelnemers toesturen zodat je leden een keurig 
naslagwerk ontvangen. Een samenvatting zorgt 
ervoor dat wat er besproken en gezegd is levend 
blijft onder de huurders. Je geeft tegelijk iets mee 
waardoor het gevoel van aandacht voor de 
huurders aanwezig blijft.

LOCATIE 
Jij bepaalt de locatie en tijdstip.

TARIEF 
De Nieuwe Wind maakt graag een aanbod op 
maat voor je. Neem vandaag nog contact op met 
je adviseur.
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De Algemene Ledenvergadering is een jaarlijks 
terugkerende, noodzakelijke vergadering. Tijdens 
deze vergadering komt een aantal verplichte 
zaken aan de orde, en daarmee voldoet de 
vereniging aan haar verplichting.


