e-mail van Thomas Dekker zoals op 28-9-09 door veel studenten ontvangen via studentenverenigingen

Beste Duwo-bewoners,
Lees dit document even goed door. Het betreft informatie over de ALV van de Abo.
Agenda ALV van de ABo
01 oktober 2009 om 20:00
Op de Eettafel van het DSB - Oude Delft 123
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verkiezing bestuur
Kandidaten:
a. Voorzitter Thomas Dekker
b. Secretaris/vice-voorzitter Frank Gorte
c. Penningmeester Jaap Donker
d. Commissaris PR Stefanie Wolff
e. Commissaris Internationaal Eline Kleiwegt
f. Commissaris Bewoners Steven Hoyer
3. Decharge Juridische Toezichtcommissie
4. WVTTK en rondvraag
5. Sluiting
Een belangrijk punt! Aankomende donderdag, 1 oktober, is de algemene leden vergadering van de
algemene bewoners organisatie voor studenten (Abo) van DUWO. In deze vergadering wordt het nieuwe
bestuur verkozen. Ik vraag aan jullie om met zoveel mogelijk studenten die in een Duwo huis wonen naar
deze vergadering te komen. Dit met de volgende redenen.
Afgelopen jaar is het bestuur van de Abo uit hun functie ontslagen. Dit had te maken met oudere mensen
(30+) die in een studentenhuis wonen en het niet eens waren met het campuscontract. Door de invoering
van het campuscontract moeten zij hun huis verlaten, hier verzetten zij zich hevig tegen. Zelfs zo erg dat zij
het bestuur uit hun functie ontslagen hebben. Sindsdien is er geen bestuur. Nu zijn er 6 zeer capabele
studenten met ervaring die de rol als bestuur willen vervullen. Hier zijn de oudere het niet mee eens, zij
willen ook een van hun in het bestuur hebben. Dit willen wij verkomen aangezien deze groep oudere wel
voor dergelijk maatregelen zijn, zoals het instemmingsrecht.
Waarom is het dan zo belangrijk dat er een capabel Abo bestuur is? Omdat wij veel voor Duwo huizen
kunnen betekenen, daarmee ook voor heelveel verenigingshuizen. Dan moet je denken aan:
- het afschaffen van het instemmingsrecht
- bieden van rechtshulp
- energieprijs verlagen
- budget voor omgevingsruimte benutten
- nieuwe internet provider vinden, vergelijkbaar met TU-internet
- bewonerscommissies opzetten, om problemen sneller te constateren
- huursubsidie voor studentenhuizen
Op de langer termijn denkt de Abo mee aan oplossingen voor het kamer te kort. Door tijdelijke oplossingen
aan te dragen en druk uit te oefenen om bestaande projecten te versnellen. Daarbij gaan we zorgen dat er
heelveel meer onzelfstandige kamers (studentenhuizen) gebouwd gaan worden ipv studio’s of zelfstandige
kamers. Met deze doelstellingen komen er meer kamers en huizen in Delft, dit betekent dus ook meer
verenigingshuizen in Delft. Dit zal de makkelijkste manier zijn voor verenigingen om indirect betere en goede
huizen voor hun leden te creëren.
Het is dus echter van groot belang dat donderdag 1 oktober, dit 6 koppig bestuur verkozen wordt. Aangezien
enkele oudere zich ook verkiesbaar hebben gesteld. (zie stukje hier onder) DIT MAG TEN ALLEN TIJDEN
NIET GEBEUREN. Ook zitten er nog oudere in commissie, deze moeten door de ALV gedechargeerd
worden. Dus ik roep jullie allen op om naar deze ALV te komen. Aangezien we deze groep met ouderen
moeten overstemmen en de stem van studenten moeten laten horen, ten goede van jullie zelf.
Vriendelijke groeten,
Thomas Dekker

