VERENIGINGSCONGRES
22 APRIL 2021

UITNODIGING
10.00 – 12.30 uur

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Ruben Maes
10.00

Welkom en opening

10.05

Actieagenda Wonen
Wat is de stand van zaken? Hoe gaan we de Actieagenda Wonen
vormgeven?

10.15

Opgaven/middelen in de regio
We bespreken de ervaringen met het regionale traject en hoe dit
traject zich tot de Actieagenda Wonen verhoudt.

10.25

Stand van zaken Vestia
Wij informeren u over de stand van zaken rondom Vestia, hoeveel
verklaringen (positieve en negatieve) zijn ontvangen en hoe het
vervolgproces er uit ziet.

10.50

Verenigingszaken
 Vaststellen jaarrekening 2020
 Herbenoeming Marijke Kool en Mohamed Acharki
 Benoeming plaatsvervangend lid Kandidaatstellingscommissie

11.05

Pauze

11.15

Samen innoveren in de corporatiesector
Hoe gaan we om met de innovatievraagstukken binnen de sector, hoe
verbinden we die aan de opgaven van de Actieagenda Wonen? En op
welke manier kunnen we deze innovaties opschalen om onze doelen
te realiseren? We zoomen in op twee specifieke thema’s:
 Opschaling van de nieuwbouw via de bouwstroom, mede aan de
hand van casus uit regio Eindhoven.
 Nieuwe vormen van samenwerken aan leefbare wijken. En op de
agenda de lancering van de veerkrachtkaarten.

12.20

Verrassende afsluiting

12.30

Einde

Beste Aedes-leden,
Graag nodig ik u namens het algemeen bestuur uit voor het verenigingscongres op
donderdag 22 april 2021. Zoals we inmiddels gewend zijn een digitaal congres. Dit
maal live vanuit InnStyle in Maarssen. We starten stipt om 10.00 uur en ronden om circa
12.30 uur af.
We beginnen het congres met enkele actualiteiten. Daarin staan we stil bij de
Actieagenda Wonen en het vervolg van Vestia. Ook praten wij u bij over de
voortgang van opgaven en middelen in de regio. Verder behandelen wij enkele
verenigingszaken zoals de herbenoemingen van twee algemeen bestuursleden en het
jaarverslag 2020. En stemmen we over de voordracht van een plaatsvervangend lid
kandidaatstellingscommissie.
Vervolgens gaan we het met elkaar hebben over ‘samen innoveren’. Hoe kan innovatie
ons helpen om de ambities uit de Actieagenda Wonen te halen? En hoe vertalen we deze
ambities naar uw corporatie? Door op nieuwe manieren aan een vraagstuk te werken
kunnen we verder komen. We gaan met u aan de hand van twee specifieke thema’s
hierover in gesprek. Zo kijken wij naar opschaling van nieuwbouw via de Bouwstroom
en naar nieuwe manieren om de samenwerking aan leefbare wijken vorm te geven.
Bijvoorbeeld door gebruik van data uit de nieuwe veerkrachtkaarten. Tot slot eindigen
we dit congres met een iets andere afsluiting dan u gewend bent. Wat dat is hou ik nog
even voor me.
Blijf gezond en hopelijk spreken we elkaar op het verenigingscongres van 22 april.
Met vriendelijke groet,
Martin van Rijn
Voorzitter
Niet vertrouwelijke congresstukken staan vanaf 12 april 2021 op aedes.nl. Als u de
stukken geprint wilt ontvangen, dan graag een mail met dit verzoek aan BBE@aedes.nl.

Datum
Donderdag 22 april 2021

Aanmelden
Aanmelden voor het verenigingscongres.
Organisatie en informatie
Aedes, Bureau Evenementen en bijeenkomsten
088 233 37 00
Bbe@aedes.nl

foto: peter cornielje (wooncompagnie)

Locatie
Live vanuit InnStyle Maarssen

