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Uitnodiging  
 
Huurdersbijeenkomst “in gesprek met Accio”            
 
Wanneer: Zaterdag 3 december, 13.30 – 16.45 uur. 
Waar: Stadion de Goffert, Jupilerzaal 
 Goffertplein 1 Nijmegen 
 
Accio is de huurdersvereniging die opkomt voor de belangen van alle Talis huurders. Accio vindt het 
belangrijk dat u meedenkt en meepraat over hoe we de belangen van huurders zo goed mogelijk 
voorop kunnen zetten. We nodigen u uit om daarover met in gesprek te gaan op onze 
Huurdersbijeenkomst “In gesprek met Accio”. 
 
Programma: 
13.00 – 13.30 uur  Inloop met koffie en thee 
 
13.30 – 13.50 uur  Welkom door Gé Vos als dagvoorzitter en Hans Heinink.  
 
13.50 – 14.05 uur Stemming over een wijziging van het huishoudelijk Reglement inzake 

vrijwilligersbeleid. Het concept treft u, vanaf 21 november op onze 
website en bij de balie van Talis. 

                                           (leden krijgen bij binnenkomst een stemkaart) 
 
14.00 – 14.50 uur Bijdrage Talis. Met als thema: wat doet Talis aan verduurzaming, wat 

kunnen huurders zelf doen om energie besparen, wat kunnen huurders 
doen als ze in betalingsproblemen dreigen te komen  

                                                
14.50 – 15.20 uur  Pauze 
 
15.20 – 16.00 uur  Op basis van vier werkgroepen (duurzaamheid, leefbaarheid,  
                                           huurbeleid en communicatie) gaat u uit elkaar. 
                                           - een lid van de werkgroep vertelt wat de werkgroep doet 
                                           - mensen gaan met elkaar het gesprek aan op basis van  
                                             wat kunnen /willen huurders bijdragen aan de werkgroep? 
 
16.00 – 16.15 uur                 Korte plenaire terugkoppeling vanuit iedere werkgroep 
 
16.15 – 16.30 uur                 Afsluiting 
 
16.30 – 17.15 uur  Informeel gedeelte met drankje en een hapje 
  



   Huurdersvereniging Accio 

Bestuur 

Postbus 9043 

6500 KC Nijmegen 

0653532565 

secretariaat@hv-accio.nl 

 

Vooraf aanmelden 
Wij vragen u om u vooraf aan te melden. Bij voorkeur via e-mail naar: secretariaat@hv-accio.nl of 
telefonisch: 06 53532565. 
 
Oproep van Accio: doe mee met Accio! 
Accio wil een huurdersvereniging zijn met betrokken en actieve leden. Kom daarom naar de 
bijeenkomst op 3 december aanstaande. Maar denk en doe ook mee in één van de werkgroepen!  
Of lijkt een bestuursfunctie u wat? We kunnen uw betrokkenheid en actie goed gebruiken.  
 
Maar alles begint met lid worden van Accio. Dat is gratis.  
Lid worden? Dat kan bij binnenkomst van de bijeenkomst op 3 december 2022. 
  
Meer informatie over Accio kunt u vinden via :   
• Website: www.hv-accio.nl 
• e-mail: info@hv-accio.nl 
• Tel:   06 53532565 
 
We heten u, 27 november a.s., van harte welkom op de bijeenkomst en praat mee met Accio 
 
Hartelijke groet, namens het Bestuur van Accio 

 
Hans Heinink 
Voorzitter / Secretaris 
 
 
 
Bereikbaarheid: 
 

  Gratis parkeren: 
Gratis parkeren op de parkeerplaats P1 van de Goffert. 
Let op, niet op de grote parkeerplaats (rechts) parkeren! Boete € 100,00 
U kunt op de parkeerplaats aan de linkerzijde van de grote parkeerplaats gratis 
parkeren. Te bereiken via de Busserweg. 
 
Openbaar vervoer: 

Buslijn 6 en 15, Halte Krekelstraat 


