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Bewonersvereniging Loudontraat (hoogbouw)
Post adres: Loudonstraat 245
3317PE Dordrecht
Centrale mail: info@loudonstraat.nl

Beste leden,
We hebben voor u weer wat belangrijk nieuws bij elkaar gezocht. Na veel heen
en weer mailen, dat kan helaas niet anders in deze corona tijd, over de
verdeling van de stookkosten, heeft Woonhave besloten om de verdeling naar
25/75 te veranderen. Dat terwijl wij nadrukkelijk gevraagd hebben om het
terug te brengen naar de verleden tijd. We waren het er niet mee eens en
zullen blijven onderhandelen over dit punt. Bij klachten over de verwarming,
die er helaas nog altijd zijn, wordt geadviseerd naar de huismeester of naar
Woonhave te bellen hun telefoonnummer is 010-2685555. Stuur liever een
mail en doe dan ook een CCtje naar info@loudonstraat.nl Dan weten wij of de
klacht ook echt behandelt is en e.v. is verholpen.
In de boeken van penningmeester staan nog een aantal leden die de
contributie voor 2021 nog niet hebben voldaan. Misschien bent u het vergeten
of is er een andere reden. Wilt u het alsnog in orde maken a.u.b ? Naar
aanleiding van het afgesloten jaar 2020 willen wij de kas laten controleren. Zijn
er leden (buiten het bestuur) die er een half uurtje voor deze controle uit
willen trekken? Geef het aan bij een bestuurslid of via ons centraal mailadres,
dan maken we er een afspraak voor. Helaas moeten we de Alg. Leden
Vergadering uitstellen naar de herfst, maar de kas kan maar beter worden
afgesloten voor 2020. Vreemde mannen hebben toch hun auto op de
parkeerplaats van blok 3 weten te krijgen via de achterzijde. Gelukkig zag een
bewoner dit gebeuren en zijn ze weer verwijdert. We hebben het aan
Woonhave doorgegeven en hopen dat er een betere oplossing komt om dit in
het vervolg te voorkomen.
Het bestuur.

T Het telefoonnummer van
schoonmaker Henk Jutte
is: 06-54306281
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