
 
 

UITNODIGING 10 juni 2021 
 

 
Bewonersraad Clavis is de belangenbehartiger voor alle huurders van Clavis in Terneuzen en Sluiskil. We 
ondersteunen niet alleen de individuele huurder maar doen veel meer; samen met de gemeente en Clavis 
stellen we jaarlijks prestatieafspraken op. In deze afspraken leggen we vast wat we willen bereiken als het 
gaat om het wonen in de gemeente Terneuzen. Op beleidsniveau zit de bewonersraad bij Clavis aan tafel 
om mee te denken en afspraken te maken over o.a. betaalbaar en prettig wonen in een woning van Clavis.  
 
Het bestuur van Bewonersraad Clavis bestaat uit enthousiaste en vrijwillige bestuursleden die samen met 
Clavis gezamenlijke doelen willen bereiken en zo het beste voor de huurders eruit halen. Dit is alleen 
mogelijk wanneer u met ons meedoet en meedenkt. Uw invloed telt! 
 
Op donderdag 10 juni 2021 om 19:30 uur organiseert Stichting Bewonersraad Clavis de Algemene 
Vergadering. In een tijd waarin we voorzichtig met onze gezondheid omgaan organiseert het bestuur deze 
vergadering online. Via deze verbinding kunt u toch meedenken en uw invloed uitoefenen op de 
activiteiten van de bewonersraad.  
 
Aanmelden 
Wilt u erbij zijn op 10 juni? Meld u dan aan via info@bewonersraadclavis.nl.  
 
Online  
Door een verbinding via MS Teams kunt u eenvoudig de Algemene Ledenvergadering thuis bijwonen op uw 
computer, mobiele telefoon, iPad of tablet. Als u zich bij ons aanmeldt ontvangt u een week voorafgaand 
aan de vergadering een e-mailbericht met een link om de Algemene Vergadering bij te wonen. We leggen u 
hierin uit op welke manier u op 10 juni om 19:30 uur door twee klikken mee kunt doen.  
Er komt automatisch een verbinding tot stand met de vergadering.  
 
Vergaderstukken 
Na uw aanmelding ontvangt u de vergaderstukken via de mail. Wilt u deze stukken liever per post 
ontvangen? Laat dit gerust weten via info@bewonersraadclavis.nl met vermelding van uw naam en adres, 
dan sturen wij u de stukken graag toe.  
 
Vragen aan de Algemene Vergadering 
Vragen naar aanleiding van de vergaderstukken inventariseren wij vooraf. Zo kan het bestuur zich 
voorbereiden op antwoorden aan u.  
Vragen kunt u vóór 3 juni stellen via ons mailadres info@bewonersraadclavis.nl Wij zullen uw vragen dan 
tijdens de online vergadering proberen te beantwoorden, of komen daar persoonlijk bij u op terug. 
 
We vertrouwen erop u met deze online vergadering toch goed te kunnen informeren. Daarom vragen wij u 
om aan te melden en online mee te doen aan de Algemene Vergadering.  
Uw stem is belangrijk en doet er echt toe.  
We hopen u graag (online) te verwelkomen op 10 juni om 19:30 uur. 
 
Met vriendelijke groet namen het bestuur van Bewonersraad Clavis, 
 
John Tollenaar 
Voorzitter 


