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2019

Algemene Informatie
De Vereniging groepswonen van Ouderen "De Wijnrank" bestaat sinds 1990 en
heeft met ingang van 1993 de beschikking gekregen over de derde en vierde
verdieping van de terrasflat "Hildebrand West" aan de Camera Obscuralaan te
Amstelveen.
Daar vindt u op de derde verdieping negen driekamerflats en op de vierde
verdieping zeven tweekamerflats en onze huiskamer "De Roemer", onze
hobbykamer annex bibliotheek, onze wasserette met was- en droogapparatuur en
een logeerkamer (ook voor gasten van andere bewoners van de beide
Hildebrandflats).
De Roemer is voorzien van een complete keuken, TV en geluidsinstallatie.
De woningen verschillen enigszins van bouw, zijn ingericht voor senioren en
beschikken allemaal over een riant terras.
De woningen hebben een eigen elektriciteit-, gas- en watermeter en een eigen
CV-installatie in een van de twee kasten op de gang. In ieder huis is een
wasmachine-aansluiting te vinden en een rookmelder. Alle woningen hebben
een doucheruimte met vaste wastafel.
Op de begane grond hebben wij een gezamenlijke fietsenstalling met een ruimte,
waar voor elk groepslid twee bergkasten staan.
Momenteel worden 12 van de 16 woningen bewoond door groepsleden; de
andere woningen komen te zijner tijd weer beschikbaar voor nieuwe leden van
de groep.
De groep werkt steeds aan een reservelijst van aspirant-leden. Over de
toewijzing van vrijgekomen woningen aan aspirant-leden beslist de groep in een
algemene vergadering in een geheime stemming. Er is op de reservelijst geen
sprake van een volgorde en er kunnen dus ook geen rechten aan worden
ontleend.
Leeftijd
Wij hebben om voor de hand liggende redenen behoefte aan "vitale" aanvulling.
Maximum leeftijd voor een aspirant lid is 65 jaar. De algemene vergadering kan
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hiervan afwijken maar een aspirant-lid moet zelfredzaam zijn en er kan geen
sprake zijn van een progressieve ziekte.
Kennismaken
Onze introductiecommissie bestaat uit 3 leden en maakt een afspraak met u voor
een kennismakingsgesprek. Desgewenst kunt u dan een inschrijvingsformulier
invullen. Dat kan meteen maar u kunt er natuurlijk ook nog even over nadenken.
Daarna kunt u kennismaken met de hele woongroep tijdens de koffie of een
borrel. De groep besluit daarna of u een plaatsje krijgt op de wachtlijst voor
aspirant-leden.
Aspirant-leden ontvangen een kopie van de statuten van de vereniging en van
het huishoudelijk reglement, uitnodigingen en notulen van de
ledenvergaderingen en informatie over het doen en laten in De Wijnrank.
U kunt de vergaderingen bijwonen maar u heeft daar nog geen stemrecht.
Regelmatig wordt u uitgenodigd op de ‘aspirantenkoffie’, ongeveer eens per
twee maanden. U kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen om eens langs te
komen en daarvoor kunt u een afspraak maken met één van de leden van de
introductiecommissie. Ook kunt u een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan
een van de gezamenlijke maaltijden.
Woningtoewijzing
Zodra er een woning vrijkomt doet de woongroep een voordracht voor een
nieuwe bewoner aan de woningcorporatie, zo mogelijk na een geheime
stemming in een algemene vergadering.
Als de aspirant-bewoner ook voldoet aan de voorwaarden van de corporatie,
wordt de woning toegewezen en wordt de aspirant gewoon lid van de
woongroep.
De introductiecommissie:
Christel Bieshaar, 020 822 1613
Irene Repko, 020 441 0339
Ida van Schoonhoven, 020 643 6546
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