AGENDA
Algemene Ledenvergadering VNG Overijssel op 24 mei 2019

1.

Opening en welkom door voorzitter Martijn Dadema

2.

Verslag algemene ledenvergadering 6 juni 2018 (bijlage 1)
Voorstel:
Het verslag van de ALV d.d. 6 juni 2018 goed te keuren en vast te stellen.

3.

Jaarverslag 2018 (bijlage 2)
Voorstel:
Het jaarverslag over 2018 goed te keuren en vast te stellen.

4.

Rekening 2018 en balans per 31-12-2018 (cijfers staan vermeld in bijlage 3)
De financiële jaarstukken werden op 27 maart 2019 gecontroleerd door de kascommissie en akkoord
bevonden. Een lid van de kascommissie licht ter vergadering de kascontrole kort toe.
Voorstel:
De rekening 2018 en balans per 31-12-2018 goed te keuren en vast te stellen.

5.

Begroting 2019 (cijfers staan vermeld in bijlage 3)
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de statuten bieden wij u hierbij ter
goedkeuring aan de door ons bestuur vastgestelde begroting met toelichting voor het jaar 2019.
Voorstel:
De begroting 2019 goed te keuren en vast te stellen.

6.

Kascommissie (samenstelling)
De kascommissie voor de controle van de financiële stukken van onze afdeling bestaat uit een
burgemeester, een gemeentesecretaris en een wethouder. De ALV benoemt jaarlijks de
kascommissie.
Voorstel: voor de controle van de financiële jaarstukken 2020 de huidige leden van de kascommissie
opnieuw te benoemen.
Vooralsnog betekent dit dat de kascommissie 2020 bestaat uit:
mevrouw drs. H.A.M. Nauta, burgemeester van Hof van Twente;
de heer F.A. Niens, wethouder van Raalte;
de heer D.L.W Zielhuis, gemeentesecretaris van Olst-Wijhe.

7.

Samenstelling bestuur
In de afgelopen periode is (o.a. door het wisselen van baan en de gemeenteraadsverkiezingen vorig
jaar) een aantal vacatures ontstaan in het bestuur van VNG Overijssel. Martijn Dadema geeft een
korte toelichting op de (procedure voor het invullen van de) vacatures die zijn ontstaan en het
benoemingsvoorstel van het bestuur.
Voorstel:
De heren Hans Brokers (griffier in Oldenzaal), Jan Martin van Rees (wethouder in Almelo) en Barry
Overink (raadslid in Enschede) en de dames Wilmien Haverkamp-Wenker (burgemeester in
Tubbergen) en Elke Klunder (raadslid in Dinkelland) formeel te benoemen als algemeen bestuurslid
van VNG Overijssel.

8.

Rondvraag en sluiting

