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Verder bouwen aan de vereniging tijdens de 2e ALV
Zaterdag 20 mei vond de tweede algemene ledenvergadering (ALV) van Accio plaats. Met een
mooie opkomst van ruim 80 leden is het bestuur van Accio tevreden. Dit keer gaf het bestuur
uitleg over de activiteiten van het afgelopen half jaar. De formele onderdelen die horen bij een
vereniging kwamen voorbij, Ook stonden we stil bij hoe onafhankelijk Accio werkelijk is, hoe we
omgaan met klachten en hoe huurders mee kunnen doen met de plannen en activiteiten van
Accio. Na afloop van de vergadering was er tijd om na te tafelen met het bestuur.
Meer informatie over de ALV? Lees hier het volledige verslag >

Publicatie 'Zo pakken wij
het aan'
Bent u benieuwd hoe Accio nu echt te werk
gaat? Wat zijn de vormen om mee te doen en
hoe werkt Accio samen met Talis aan beleid?
In onderstaande publicatie 'Zo pakken we het
aan' leest u meer hierover. Ook na de zomer
starten er nieuwe werkgroepen en vinden er
verschillende activiteiten plaats waar u aan
mee kunt doen. Onderwerpen zijn onder
andere klachtenafhandeling, aanpassing
algemene huurvoorwaarden, vernieuwing
sloop- en renovatiereglement en wonen &
zorg. Interesse? Stuur ons een bericht
via info@hv-accio.nl.
Accio-publicatie 'Zo pakken we het aan' >

Werkgroep Duurzaamheid doet mee met de 'Green Capital
Challenge'
Gemeente Nijmegen vroeg aan Talis om een uitdaging te bedenken, een zogenaamde
'challenge', in het kader van de 'Green Capital Challenge'. Nijmegen is namelijk in 2018 European
Green Capital, waarbij het doel is dat zo veel mogelijk mensen gemotiveerd zijn om een aantal
duurzame stappen te zetten. Talis vroeg op haar beurt de werkgroep Duurzaamheid van Accio om
hierover mee te denken. Dit leidde tot de eerste prille ideeën voor een 'challenge':
Energiebesparing als thema.
Huurders kunnen meedoen (het moet niet iets van
alleen organisaties blijven).
Het heeft een uitdagend spelelement in zich,
bijvoorbeeld dat wooncomplexen een 'wedstrijd' doen
wie het meest op energie bespaart.
Hierop ontstond energie. Wij gaan - graag met een groep
huurders erbij - de Green Capital Challenges aan om de stad nog verder te verduurzamen.
Binnenkort volgt meer informatie vanuit Talis en Accio over de 'challenge'.
Alvast meer weten over de 'Green Capital Challenge'? Bekijk hier de website >

Zomers bericht van het
Accio-bestuur
Na de laatste ALV zijn we vol met inspiratie
verder gegaan met diverse onderwerpen.
Rondom het nieuwe ondernemingsplan
organiseert Talis verschillende workshops,
waar
Accio
en
ook
andere
samenwerkingspartners aan deelnemen. De
gesprekken met de gemeenten over de
prestatieafspraken lopen stevig door. Er is
een nieuwe werkgroep Communicatie van
start gegaan. Zij buigt zich over de vraag hoe
we Accio nog meer op de kaart kunnen
zetten bij huurders van Talis. Het maken van
een Facebook-pagina staat bovenaan de
actielijst.
Accio nieuws volgen? Lees meer >

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van Huurdersvereniging Accio
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