STOK zoekt bestuursleden
Zonder bestuursleden geen STOK,
en zonder STOK geen belangenbehartiging van de huurders van Bo-Ex …..!
STOK is dringend op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden. Als bestuurslid van STOK
kom je op voor de belangen van de huurders van Bo-Ex. Dat doe je o.a. aan tafel met Bo-Ex,
en waar nodig ook met de gemeente Utrecht.
STOK zoekt belangenbehartigers die graag willen verbinden. Mensen die in verbinding
staan met wijk of buurt. Mensen die open staan voor nieuwe ideeën en het ook aandurven
om nieuwe dingen te proberen en huurders daarbij te betrekken. Belangrijk is, dat het
bestuur van STOK de bewonerscommissies en de huurders van Bo-Ex zoveel mogelijk
betrekt en informeert.
Wie kan bestuurslid bij STOK worden?.
Ben je huurder van Bo-Ex en betrokken bij alles wat wonen aangaat? Stel je dan
beschikbaar als kandidaat om bestuurslid van STOK te worden! Je bent in staat om
signalen die je krijgt op te pakken en om te zetten naar adviezen voor Bo-Ex. Je kunt helder
denken en praktisch communiceren. Inhoudelijke kennis van huren of wonen is niet
noodzakelijk, een gezond verstand wel.
Wil je niet zelf in het bestuur, maar ken je iemand die dat goed zou kunnen? Tip hem of
haar dan over deze kans!

Laat je stem horen, want wie meepraat kan ook zaken veranderen!
Wat levert actief worden bij STOK je op?
Een boeiende en uitdagende functie met informatie over actuele zaken en ontwikkelingen
op het gebied van wonen. Inspirerend overleg over te nemen stappen om de belangen van
de huurders van Bo-Ex vooruit te helpen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor cursussen
of deelname aan activiteiten en bijeenkomsten en ontvang je een bescheiden
vrijwilligersvergoeding. Actief worden binnen STOK levert je ook mooie ervaringen en veel
plezier op!
Nieuwsgierig geworden?
Op dinsdagavond 4 februari van 19 tot 20.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor
geïnteresseerden. Meld je je hiervoor aan via stok@stade.nl Dan ontvang je bericht over
de locatie waar deze bijeenkomst gehouden wordt. Meer weten? Bel dan met Marlies
Bodewus. Zij is de ondersteuner van STOK en bereikbaar via nummer 06-51058814.
Interesse om actief te worden? Stuur dan je reactie z.s.m. naar stok@stade.nl

