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Het SHP bestond 18 september jl. 15 jaar en het was de bedoeling om in de achterban- 
vergadering van 29 november hierbij stil te staan met o.a. het aanbieden van een cheque 
aan Stichting Buddyhulp. 
Echter door de coronamaatregelen kon deze bijeenkomst niet doorgaan en is de cheque 15 
december aan de Stichting overhandigd. Het verslag en de foto van deze gebeurtenis staan 
op onze website. 
De rest van het programma van deze avond zullen we proberen in een volgende achterban- 
vergadering alsnog aan te bieden. 
 
De (uitgestelde) Expertmeeting met als thema Leefbare wijken, heeft 4 oktober 
plaatsgevonden. 
Op deze website vindt u het verslag “Thuis in de Wijk” van deze bijeenkomst. 
Het SHP heeft besloten om een werkgroep te starten met als thema “Welkom in de buurt”, 
om dit thema verder uit werken en in de volgende DPO’s  ons standpunt, zorgen, maar ook 
onze wensen hieromtrent, kenbaar te maken. 
 
Tot onze vreugde kon de platformvergadering van 18 oktober weer fysiek plaatsvinden. In 
deze vergadering werden 3 nieuwe leden van het platform verwelkomt en 1 nieuw lid van het 
AB benoemd. 
De platformvergadering van 20 december was vanwege de coronamaatregelen digitaal.  
In deze vergadering werd o.a. het concept Huishoudelijk reglement en de begroting van 
2022 besproken. 
 
Op 14 oktober en 16 december is er een DPO bijeenkomsten geweest waarbij een aantal 
vertegenwoordigers van het SHP aanwezig was.  
In de bijeenkomst van 16 december heeft het SHP, vanwege haar 15-jarig bestaan, een 
cadeau ontvangen van de corporaties en de gemeente in de vorm van:  Het SHP kan met 
een filmmaker een promotie video maken om haar inzet onder de aandacht te brengen bij 
een grotere groep. We gaan ons best doen om hier iets moois van te maken. 
 
In het 4e kwartaal zijn er 3 AB-vergaderingen geweest waarvan 2 fysiek en 1 digitaal, waarin 
o.a. bovenstaande onderwerpen aan de orde zijn geweest. 
 
 
Het  SHP heeft een Twitter-account. De moeite waard om u aan te melden. 
@SHP_DenBosch  
We hebben ook een facebook account. Je kunt je aanmelden via 
https://www.facebook.com/groups/580129242922578  
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