VERENIGINGSCONGRES
24 JUNI 2020

UITNODIGING
10.00 – 12.15 uur

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Roderik van Grieken
10.00

Welkom

10.10

Actualiteiten

10.30

Verenigingszaken
 Uitkomsten digitale ledenpeiling
 Herbenoeming Eric de Ceuster (stemmen)
 Voordracht nieuwe voorzitter

10.50

Onderzoek Opgaven en Middelen
We bespreken het onderzoek Opgave en middelen.
Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en hoe gaan we hiermee verder?
Wat valt te verwachten van andere partijen?

11.30

Korte pauze

11.35

Nieuwbouwopgave
We gaan het hebben over onze nieuwbouwopgave.
Hoe pakken we die samen aan? Ook met het onderzoek opgave en
middelen in ons achterhoofd.

11.55

Strategisch programma WSW
Verder bespreken we het strategisch programma WSW.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werkt aan een nieuw
strategisch programma voor een sterk en toekomstbestendig borgstelsel.
Op maandag 24 februari 2020 is het WSW gestart met een consultatie
over de voorstellen. Wat vindt u van de voorstellen?

12.15

Afsluiting

12.30

Start workshop Werken in de corporatie van de toekomst

Beste Aedes-leden,
Graag nodig ik u namens het algemeen bestuur uit voor het verenigingscongres
op woensdag 24 juni 2020. Een uniek congres dit keer. Namelijk zonder fysieke
locatie maar live vanuit een studio in Nijkerk uitgezonden. Het congres start om
10.00 uur en duurt tot 12.15 uur. Aansluitend staat de workshop Werken in de
corporatie van de toekomst op het programma.
We starten het congres met enkele actualiteiten, waaronder nieuwbouw, wel of niet
anticyclisch bouwen? En hoe managen we als sector de situatie rondom corona?
Tevens behandelen we een aantal verenigingszaken zoals de digitale ledenpeiling,
het jaarverslag en enkele herverkiezingen. Dan komt ook de voordracht van de
nieuwe voorzitter aan bod.
Vervolgens gaan we het hebben over onze gezamenlijke opgaven. We bespreken
het onderzoek Opgave en middelen. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en
hoe gaan we hiermee verder? Vervolgens kijken we naar onze gezamenlijke
nieuwbouwopgave. Hoe pakken we die aan? Met het onderzoek Opgave en
middelen in ons achterhoofd. Verder bespreken we het strategisch programma
WSW. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werkt aan een nieuw
strategisch programma voor een sterk en toekomstbestendig borgstelsel.
Op maandag 24 februari 2020 is het WSW gestart met een consultatie over de
voorstellen. Eerder heeft u hierover een voorzittersmail van mij ontvangen.
Wat vindt u van de voorstellen?
Zoals u gewend bent, doen wij er alles aan om er een congres met inspiratie en
ruimte voor discussie van te maken.
We hopen u op het verenigingscongres te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Tony van de Ven
Waarnemend voorzitter
Niet vertrouwelijke congresstukken staan vanaf 12 juni 2020 op aedes.nl.
Als u de stukken geprint wilt ontvangen, dan graag een mail met dit verzoek aan
BBE@aedes.nl.

Datum
Woensdag 24 juni 2020
Locatie
Live vanuit een studio Nijkerk

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

foto: simone-michelle de blouw

Aanmelden
Aanmelden voor het verenigingscongres.

