
LIV INN
HILVERSUM
Aanmelden vereniging Liv inn 2022
Liv inn Hilversum
In de nieuwe Liv inn Hilversum wonen actieve mensen die samen met de buurt 
De Boomberg zelf bepalen hoe zij willen leven en wonen.
De Vereniging Liv inn Hilversum, zonder de formele structuur van voorzitter, secretaris
en penningmeester, is de spil van deze woongemeenschap. De bewoners, leden van 
Liv inn, bedenken samen en geheel zelfstandig hoe ze met elkaar leven en hoe het
centrale hart van het gebouw gebruikt wordt. Zo kan iedereen zijn of haar hobby
beoefenen en doen wat hij of zij leuk vindt. De geplande activiteiten kunt u lezen op
website van Liv inn Hilversum https://hilversum.liv-inn.nl.

Alle aanwezigen stemden in november 2019 in met het oprichten van de vereniging Liv inn Hilversum
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Er zullen nog meer prachtige bijeenkomsten, 
exposities en wat al niet ontstaan. Ook vieren 
mensen er hun verjaardag en zijn er andere meer 
persoonlijke bijeenkomsten. Kortom: alles mag,
niets moet! Je kunt je talent inzetten en een
bijdrage leveren die bij je past. Of gewoon gezellig
aanwezig zijn. Wij vinden het in ieder geval fijn om
u zo snel mogelijk in het hart van Liv inn te
ontmoeten en u wegwijs te maken.



In 2022 lid worden van de vereniging?
Alle bewoners van Liv inn Hilversum worden voor 30,- per jaar lid. Voor alle
anderen is het 50,- per jaar (bewoners van Liv inn betalen namelijk ook mee in de
servicekosten voor Liv inn, alle anderen niet). 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL93 INGB 00076933 56 op
naam van de Vereniging Liv inn met vermelding van uw naam en huisnummer.
Zodra uw bijdrage ontvangen is, bent u lid van de vereniging. 

Meer informatie kunt u lezen op https://hilversum.liv-inn.nl.  Heeft u nog vragen,
mail naar hilversum@liv-inn.nl.

Met hartelijke groet, 

Namens teams Liv inn en de vereniging
Carola van den Berg
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