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WiBoZ sleuteloverdracht 
 

Welkom, welkom, welkom nieuwe bewoners, huurders van de Blauwe Schuit. 

En natuurlijk ook de meegekomen familie en belangstellenden. U ziet er 

allemaal bijzonder feestelijk uit en daar is ook een goede reden voor. Mijn 

naam is Ad van der Wegen en als voorzitter van de stichting WiBoZ heb ik de 

eer om jullie welkom te mogen heten. 

Beste bewoners, het voltallige bestuur is aanwezig om jullie te ontvangen en 

om straks aan jullie de sleutels van jullie appartementen te overhandigen. En 

natuurlijk hebben wij ons ook passend gekleed voor dat officiële moment, waar 

we allemaal zo lang naar hebben uitgekeken. Over hoe jullie straks de sleutels 

ontvangen, vertel ik zo nog iets meer. 

Jullie zien dat alles nog niet helemaal klaar is, maar de komende paar weken 

worden de laatste dingen gedaan. Vanaf oktober kunnen jullie hier allemaal 

echt gaan wonen. Een spannend moment voor jullie, maar ook jullie ouders 

zullen wel moeten wennen. Dus hou je kamer maar een beetje opgeruimd, 

want ze zullen wel vaak op bezoek komen.  

Maar ik ben ook heel benieuwd wat jullie er zelf van vinden, dus Henk en ik 

zullen een aantal van jullie straks daar ook naar vragen. 

Beste bewoners en dan is het zo ver. Jullie krijgen zo de sleutel van het 

appartement en ik leg even uit wat we gaan doen. Alle bestuursleden: 

secretaris Henk de Rooij, penningmeester Ton Hendriks, coördinator 

sponsoring Yvo Vlug en last but by no means least coördinator bouw Henny van 

Snek, ondertekenen zo voor ieder van jullie een document voor de 

sleuteloverdracht. Omdat alle bestuursleden evenveel te vertellen hebben, 

moeten ze allemaal tekenen. Als laatste tekent de nieuwe bewoner zelf en 

daarvoor is deze ereplaats aan het hoofd van de tafel gereserveerd. We 

noemen straks één voor één je naam en dan mag je hier plaats nemen voor de 

handtekening. Niet te snel, want van dat moment wordt een foto gemaakt. 

Daarna ga je naar Henny en dan ontvang je van hem de sleutel. Uiteraard 

maken we ook daarvan een mooie foto ter herinnering. 

 



Als iedereen is geweest maken we van jullie allemaal samen nog een mooie 

groepsfoto als herinnering en dan kan je met je familie gaan kijken naar je 

nieuwe appartement. 

Aan alle aanwezigen vraag ik om tijdens deze ceremonie even hier te blijven en 

alle bewoners de aandacht te geven die ze verdienen. En uiteraard voor de 

groepsfoto aan het slot. 

Beste bewoners, het is dan nu echt zo ver. Jullie krijgen de sleutel van je 

nieuwe appartement. Dat is niet alleen fijn, maar daar hoort ook een zekere 

verantwoordelijkheid bij. Je wordt nu officieel huurder van je eigen 

appartement en daar moet je dus ook netjes mee omgaan. Laat niet zomaar 

iedereen binnen, hou je aan de huisregels, en hou ook rekening met elkaar. En 

als je dadelijk je sleutel hebt, raak hem dan niet kwijt. Ik wens jullie hier aan de 

Blauwe Schuit héél véél woonplezier! 

 

Ad van der Wegen 


