
Algemene Huurdersver- 
eniging WOON is er voor u. 
Als belangenbehartiger van 
alle huurders van Woonborg 
zetten wij ons iedere dag in 
voor een gezonde, sociale 
volkshuisvesting. 
Want iedere huurder verdient 
een betaalbare woning van 
goede kwaliteit!

Waarom AH WOON?
Als huurdersvereniging vertegenwoordigt WOON de be-
langen van huurders bij Woonborg in de gemeenten Aa en 
Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en Groningen. We denken 
met hen mee bij wijzigingen in beleid en adviseren waar 
nodig. We zijn actief betrokken bij de prestatieafspraken en 
nemen deel aan projectvergaderingen, als er bijvoorbeeld 
woningen verbouwd of gerenoveerd worden.

En heeft u een meningsverschil met Woonborg? Of een 
klacht? Wij kunnen bemiddelen of desgewenst procedures 
begeleiden. Daarnaast kunnen leden bij AH WOON terecht 
met praktische vragen en ondersteunen wij bewoners- 
commissies op buurt- of wijkniveau met hulp en advies. 

Wat wil AH WOON?
AH WOON zet zich in voor voldoende betaalbare en 
kwalitatief goede huurwoningen in een plezierige 
leefomgeving. Met daarin ook een grote rol voor 
duurzaamheid door middel van energiezuinige of  
energie neutrale huurwoningen. 

Help AH WOON!
AH WOON is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door 
huurders. Samen werken we aan onze doelstellingen. 
Maar om deze gerealiseerd te krijgen, is bestuurskracht 
nodig. Om die op peil te houden zijn we altijd op zoek naar 
versterking. Naar denkers en doeners. Naar bestuurs-  
en teamleden. 

Bij AH WOON werken we met vrijwilligers, maar u krijgt 
voor de werkzaamheden wel een vrijwilligers- of onkosten-
vergoeding. U komt te werken in een leuk team en wordt 
ondersteund door professionals. Daarnaast bieden we 
verschillende opleidingsmogelijkheden. Dé kans om op 
enorm veel terreinen kennis en ervaring op te doen, terwijl 
u tegelijk iets heel nuttigs doet! Kijk voor meer informatie 
op www.ahwoon.nl



MACHTIGING
voor automatische incasso van de contributie van AH WOON

Naam:

E-mailadres:

Straat + huisnummer:

Postcode + plaats:

IBAN-nummer:

Datum: 

Handtekening:

Contributie
Sinds enkele jaren int AH WOON zelf de contributie.  
Om dit te kunnen doen, hebben we van al onze leden 
een machtiging met handtekening nodig. Is dat nog niet 
geregeld? Dan kunt u onderstaande machtiging - in een 
envelop - opsturen naar ons secretariaat: 
Postbus 30, 9300 AA te Roden. 

We stellen het zeer op prijs als u ook uw e-mailadres wilt 
invullen. Zo kunnen we u nog beter op de hoogte houden.

Het is ook mogelijk om een foto of scan van de ingevulde 
machtiging naar ons te mailen:  
secretariaat.ahwoon@gmail.com
Het lidmaatschap kost u slechts € 6,00 per jaar. 

• Aanmelding via ahwoon.nl is het allerhandigst;  
zowel u als wij hebben dan verder geen werk van het 
lidmaatschap omdat het jaarlijks automatisch van uw 
rekening wordt afgeschreven.

Contact
Algemene Huurdersvereniging WOON behartigt de 
belangen van alle huurders van Woonborg. Wij houden 
u dan ook graag op de hoogte van onze plannen en de 
afspraken die we namens u (willen) maken met Woonborg 
en de gemeenten. 

Afspraken die u direct aangaan, omdat ze gaan over sociale 
huurwoningen en het wonen in uw gemeente. Daarnaast 
horen we graag uw verhaal en wat u belangrijk vindt. Neem 
dus gerust contact met ons op. Dat kan op verschillende 
manieren:
Per e-mail, via secretariaat.ahwoon@gmail.com 
Telefonisch, via de WOONfoon: 06-44392795

Meer weten over AH WOON?  
Kijk dan eens op onze website: www.ahwoon.nl

Aankruisen wat van toepassing is: 
¢ Ik ben al lid
¢ Ik wil graag lid worden


