AGENDA algemene ledenvergadering op 14 juli 2021
‘s-Hertogenbosch, 2 juli 2021
Geachte mevrouw, heer,
Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van de Coöperatieve vereniging Wijkbelangen
Paleiskwartier, uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op:
Woensdag 14 juli 2021
Aanvang 20.00 uur
Brede Bossche School Boschveld,
Zernikestraat 2 ’s-Hertogenbosch.
Agenda voor deze vergadering.

1.
2.
3.
4.
5.

Opening en welkom (20:00u).
Vaststellen van het aantal aanwezige stemmen (20:05u).
Vaststellen van de notulen van de ALV gehouden op 29 oktober 2020, zie bijlage
(20.10u).
Mededelingen van het bestuur, resp. de leden (20.15u).
Terugkoppeling door de klankbordgroep WKI (20.20u).
Informeren van de vergadering over de afgelopen periode en input van de vergadering ophalen
voor de komende periode

6.

Werkgroep technisch advies (20.30u)
Voorstel: Instellen van werkgroep ter ondersteuning van VVE’s (bijlage)

7.

Werkgroep Paleiskwartier Duurzaam (20.35u)
Voorstel: Instellen van permanente werkgroep ter ondersteuning van acties in de wijk gericht op
versterking van duurzaamheid (bijlage)

8.

Voortgang vaststelling jaarrekening 2019 (20.45u)
Bepalen of op basis van de samenstellings-verklaring van de accountant décharge kan worden
verleend aan het bestuur inzake de jaarrekening 2019

9.

Jaarrekening 2020 (21:00u)
-

Bijgevoegde jaarrekening is een concept. De controle door de accountant over 2019
heeft gevolg voor het resultaat 2020. Inhoudelijke behandeling volgt in volgende
vergadering. E.e.a. zal worden toegelicht tijdens de vergadering.

10. Benoemen leden kascontrole commissie. jaarrekening 2021 (21.15u)
11. Activiteiten 2021 (21.30u):
-

Brunch (Toelichten van de voorbereidingen)
Wijkschouw (Toelichten van de voorbereidingen)

12. Voorstel van Dhr A. Deelen inzake onderzoek bestuursaansprakelijkheid Bestuur
betreffende WKI (21.45u)
Voorstel ingebracht per mail (zie bijlage)

13. Rondvraag (21.55u)
14. Evaluatie en sluiten van de vergadering (22:00u)
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Tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de vergadering kunt u vragen en eventuele
agendapunten indienen via email: rene.panen@panen.nl
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zie u graag op 14 juli
2021.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkbelangen Paleiskwartier
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