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Onderwerp

Agenda en stukken ALV Flevoland 15 mei 2020

Geachte leden van de VNG Flevoland,

Graag nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG Flevoland op:
Datum vrijdag 15 mei 2020
Tijd 9.00 – 10.30 uur
Locatie digitaal vergaderen (zie Zoom-link in uw agenda)
De agenda met bijlagen is bijgevoegd. Mocht u aanvullingen hebben of vragen dan kunt u
contact opnemen met mevr. Van Dijk (06-54247136).
Ivm het digitale karakter van de vergadering, verzoek ik u om zich aan te melden voor
deze vergadering via vngflevoland@lelystad.nl zodat u tijdig een link voor deelname ontvangt.
Met vriendelijke groet
Namens het bestuur,

Hilde van Garderen,
Voorzitter VNG Flevoland

Bijlage(n):

Datum
Bladnr.
Geadresseerde

01-05-2020
2
Leden VNG Flevoland

Agenda ALV VNG Flevoland – 15 mei 2020
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag ALV 21 september 2018 (bijlage 1)
3. Mededelingen
• datum Flevomeeting 2020 en 2021:
- 6 november 2020 in Noordoostpolder
- 28 mei 2021 in Zeewolde
• wisseling adviseurschap kring gemeentesecretarissen:
- uit: de heer R. Van Nunspeet
- in: mevrouw T. van Lenthe
4. Invulling vacatures bestuur
Voorstel is om de onderstaande personen te benoemen in het bestuur van VNG
Flevoland.
a. mevrouw M. Uitdewilligen (Noordoostpolder) als lid .
b. de heer P. Schot (Lelystad) als lid.
5. Financiën (bijlagen 2-7)
Voorstel is om:
a. de jaarstukken 2017, 2018 en 2019 en de begrotingen 2019 en 2020 definitief
vast te stellen.
b. de contributie voor het jaar 2020 met 1 eurocent te verlagen naar 4 eurocent
per inwoner (o.b.v. het aantal inwoners op 1 januari 2019).
c. de huidige kascontrolecommissie te bedanken voor zijn werkzaamheden en de
leden decharge te verlenen.
d. een nieuwe kascontrolecommissie te benoemen (graag gegadigden).
Nadere toelichting financiën:
• Jaarstukken 2017
Jaarstukken goedgekeurd door ALV (21 september 2018) onder voorbehoud van controle kascommissie. De controle is uitgevoerd in 2019 (bijlage
2).
•

Jaarstukken 2018
Jaarstukken nog niet goedgekeurd door de ALV in verband met niet plaatsvinden van ALV in 2019. De controle door de kascommissie is uitgevoerd
in 2019 (bijlage 3 en 4).

•

Begroting en jaarstukken 2019
De jaarstukken liggen nu voor ter vaststelling. De controle door de kascommissie is uitgevoerd in 2020 (bijlage 5 en 6a/b).

•

Begroting 2020
De begroting ligt nu voor ter vaststelling. Door het niet doorgaan van een
aantal activiteiten in 2019 is de stand van de reserve toegenomen. Daarom
wordt voorgesteld de contributie voor 2020 te verlagen (bijlage 7).

6. Rondvraag.

