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Nieuwsbrief 21 januari 2022 

 

 

Beste Locatieverenigingsleden, 

 

Plan van Aanpak (PVA) 

Om een plan van aanpak te maken waarbij de gemeente niet om 

ons heen kan ten tijde van inschrijving vinden wij het belangrijk 

om al onze leden mee te nemen in dit plan om de gemeente inzicht 

te geven in wie wij samen als vereniging zijn. 

Daarom willen we jullie vragen een foto van jezelf, je gezin, of 

degene waarmee je samen een huis wil bouwen in een CPO project 

te maken en deze samen met jouw motivatie (mogen een paar 

steekwoorden zijn, enkele zinnen of een klein verhaal van max een 

half a4tje) waarom je kiest voor deelname in een CPO project, naar 

ons te mailen. 

Alle foto’s zullen in een soort “smoelenboekje” worden verwerkt in 

het plan van aanpak. 

Per woningtype kiezen we 1 motivatie die wordt meegenomen in 

het plan van aanpak, van de overige motivaties nemen we de 

belangrijkste/meest voorkomende steekwoorden mee in het plan 

van aanpak. 

Bij inzending van de foto(s) en motivatie geef je het bestuur van 

de Locatievereniging expliciet toestemming deze te mogen 

verwerken in het plan van aanpak. Wij willen nogmaals 

benadrukken dat dit een belangrijk onderdeel is omdat op deze 

manier de persoonlijke belangen van onze leden kenbaar gemaakt 

worden. Bovenstaande informatie ontvangen we graag uiterlijk 31 

januari 2022. Wij kijken ernaar uit! 

 

 

Website en facebook pagina/ social media 

Als bestuur hebben we weinig tot geen verstand van het bouwen 

en onderhouden van een website, facebook pagina of andere social 

media kanalen. 

Daarop zijn we op zoek naar leden die dit voor ons willen oppakken 

en beheren. 

Mochten er leden zijn die daar tijd voor vrij kunnen en willen 

maken dan horen wij dit graag. 

 

We willen alle leden die een foto en motivatie sturen vragen of ze 

toestemming willen geven om deze naast het gebruik in het PVA 

ook op de website en facebookpagina mogen worden gebruikt. Als 

je hiervoor toestemming geeft vragen we dit bij het indienen apart 

te vermelden dat je hiervoor toestemming geeft, standaard gaan 

wij alleen uit van toestemming voor het PVA. 

 

 

Uitleg over de kandidaat bestuursleden op te richten CPO 

vereniging. 

In de bestuursvergadering is besloten om de leden via de 

nieuwsbrief te informeren over wat het profiel voor de 

bestuursfuncties van de nog op te richten CPO vereniging zijn. 

Zoals het zich er nu naar uit laat zien komt er komende dinsdag 

een versoepeling in de corona regels waardoor er op korte termijn 

een Algemene Leden Vergadering kan worden georganiseerd. 

De uitleg over en voor de kandidaat bestuursleden zal daarom in 

de vergadering aan bod komen. De kandidaat bestuursleden zijn 

nog niet persoonlijk door ons benaderd. 

http://www.bladeltransparant.nl/
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Terug en vooruitkijken 

Onze nieuwe voorzitter gaat binnenkort om tafel met 

Woningstichting de Zaligheden om de afspraken die de oude 

voorzitter heeft gemaakt omtrent CPO nogmaals te bekrachtigen 

en om samen met hen verder vooruit te kijken naar andere 

mogelijke CPO locaties binnen Bladel. 

Naast gesprekken met de Zaligheden zijn er ook gesprekken 

geweest en staan er nog gesprekken gepland met de gemeente om 

ook met hen te kijken naar mogelijke CPO locaties binnen Bladel. 

 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Zoals eerder in de nieuwsbrief aangegeven willen we een ALV op 

korte termijn inplannen, we gaan ervan uit deze in de eerste weken 

van februari te organiseren. Op de ALV wordt er aan alle 

aanwezigen gevraagd om een toestemmingsformulier te 

ondertekenen voor het opslaan, verwerken en beschikbaar stellen 

van de persoonsgegevens (denk bij beschikbaar stellen de nog op 

te richten CPO vereniging). Zodra de datum voor de ALV bekend is 

wordt deze middels een nieuwsbrief naar jullie gecommuniceerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Locatievereniging Bladel 

 

Frits Pijnenburg, Louis Spoelstra, Bart Pijs, Ad Castelijns en 

Monique Castelijns 

http://www.bladeltransparant.nl/

