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De bewonersvereniging wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 

Waarom een vereniging? De bewoners kunnen via de vereniging  vragen en problemen aan de verhuurder 

voorleggen. Sommige onderwerpen wordt alleen met de vereniging besproken en niet met iedere bewoner 

apart. De verhuurder heeft liever te maken met een aanspreekpunt dan met 168 verschillende mensen. Wij 

als vereniging kunnen voor u uitzoeken wat de woonbond kan betekenen, wat de puntentelling van de huur 

voor u inhoudt, wat de waarde van het energielabel is en ga zo maar door. Zelf kunt u dat natuurlijk ook 

allemaal uitzoeken, maar de vereniging is er voor de leden en dus helpen wij u daarbij. Verder houden wij 

contact met alle bewoners via een maandelijkse Nieuwsbrief en met de leden via persoonlijke berichten. Ook 

houden wij contacten met de gemeente Dordrecht over de beplanting en bossage rond de woningen. Zo 

houden we de leefomgeving in de gaten en grijpen we gelijk in als er iets niet op orde is. U kunt altijd mailen 

naar ons via: info@loudonstraat.nl   

Ieder jaar hebben we een Algemene Leden Vergadering voor de leden waar wij een verslag doen van de 

financiële boekhouding, zodat u altijd weet wat er met uw contributie gebeurt. Een jaarverslag van het 

secretariaat en een uitleg wat er verder te wachten staat. Natuurlijk ook een rondvraag, zodat u uw vragen 

aan ons kwijt kan en uw mening kan geven. In 2021 zal de ALV doorschuiven naar het najaar i.v.m. de 

corona maatregelen. Bezoek ook onze website www.loudonstraat.nl  

De vereniging is opgericht op 8 december 2016. Ons Kamer van Koophandel nummer is 68571186. De 

statuten zijn bij de notaris vastgelegd en er zijn regelmatig bestuursvergaderingen om zoveel mogelijk up to 

date te blijven met eventuele problemen. U kunt uw contributie van € 10,00 per jaar voor 2021 vanaf nu over 

maken naar IBAN nr : NL46 INGB 0007 7052 60 t.n.v. Bewonersvereniging Loudonstraat of contant in de 

brievenbus doen van de penningmeester op huisnummer 117, met uw naam en uw huisnummer. We gaan er 

ook in 2021 weer een goed jaar van maken.                     Het bestuur. 
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