UITNODIGING ALV

dinsdag 8 oktober om 14:00 uur
Amsterdam Museum

PROGRAMMA:

14:00-15:00 Rondleiding
15:00-16:00 Algemene ledenvergadering
16:00-17:00 Borrel
Tijdens deze Algemene ledenvergadering zijn
ook de stembiljetten aanwezig voor de (her)
verkiezing van de BIZ Eigenarenvereniging
Kalverstraat, Heiligeweg e.o. Voor de nieuwe
periode van 5 jaar, dient volgens de BIZ-wet
een nieuwe draagvlakmeting te worden
uitgevoerd.
Stukken voor de ALV ontvangt u per mail.
Wat is er de afgelopen 5 jaar gerealiseerd:
1. Automatische Verkeerspalen t.b.v. de
veiligheid van bezoekers en ondernemers
2. Graﬃti-verwijdering in stegen
3. Glutton schoonmaakmachine
4. Gastheren in decembermaand
5. Economische Visie
6. Straatmanager
7. Onderzoek Strabo
8. Verlichting Watersteeg

TOEKOMST

Het bestuur van de BIZ EV Kalverstraat
bestaande uit:
F. Bosch, voorzitter (FFG Properties)
T. Groen, penningmeester (Syntrus Achmea)
P. Bremmer (Kroonenberg Groep)
Hilko Hartog (Vastned) en Jeantine Geelhoed,
secretaris blijven zich de komende tijd inzetten
voor Schoon, Heel en Veilig in alle facetten.
Met het gemeentebestuur wordt gesproken
over de bestrating en kwaliteit openbare ruimte. Iedereen is welkom om mee te praten op
de Algemene Ledenvergaderingen met daarin
interessante onderwerpen over Amsterdam
en ondernemen.

BIZ bijdrage

We hebben de BIZ bijdrage gelijk hebben
gehouden aan de vorige periode.
De BIZ-bijdrage bedraagt bij een WOZwaardeklasse van:
a. € 150.000 of minder € 250,-;
b. vanaf € 150.001 tot € 250.000: € 250,-;
c. vanaf € 250.001 tot € 500.000: € 250,-;
d. vanaf € 500.001 tot € 750.000: € 275,-;
e. vanaf € 750.001 tot € 1.000.000: € 350,-;
f. vanaf € 1.000.001 tot € 1.500.000: € 425,-;
g. vanaf € 1.500.001 tot € 2.000.000: € 525,-;
h. vanaf 2.000.001 tot € 4.000.000: € 700,-;
i. vanaf 4.000.001 tot € 8.000.000: €1.000,-;
j. vanaf € 8.000.001: € 1.200,-.

Op de website zijn alle stukken + biz plan te vinden www.bizkalverstraat.nl.
E-mail: jeantine.geelhoed@gmail.com. Rokin 97 te Amsterdam.

