Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden die gehouden zal worden
op vrijdag 30 oktober aanstaande.
Locatie: LocHal, Tilburg
Tijdstip: 10.30 uur. De lunch is om 13.00 uur.
Voorafgaand aan de vergadering is er koffie en thee en bestaat gelegenheid tot het stellen van
vragen over de jaarrekening. De penningmeester is hiervoor vanaf 10.00 uur aanwezig.
Leden van de vereniging die niet ter AVL kunnen of willen komen hebben de mogelijkheid een ander
lid te machtigen met een volmacht. Een modelformulier is verkrijgbaar via het landelijk bureau. Let
op: ieder aanwezig lid kan maximaal 1 volmacht indienen.
De stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen op www.heemschut.nl; diegenen die een
geprinte versie willen ontvangen kunnen contact opnemen met het landelijk bureau.
Agenda Algemene Vergadering van Leden Bond Heemschut, d.d. 30 okt. 2020
1.

Opening en vaststelling van de agenda

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4.

Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 17 januari 2020

BIJLAGE

5.

Jaarverslag 2019

BIJLAGE

6.

Verslag en toelichting van de voorzitter van de Rekencommissie

BIJLAGE

7.

Verslag en toelichting van de voorzitter van de Raad van Toezicht

8.

Korte toelichting Stichting Heemschut Hulpfonds door een van de
bestuursleden van het fonds.

9.

Jaarrekening 2019

Ter vaststelling.
Ter vaststelling.

Ter vaststelling is de jaarrekening van de Bond Heemschut.
De jaarrekening van de Stichting Heemschut Hulpfonds is bijgevoegd ter
informatie. De accountantsverklaring en een extra toelichting op de
jaarrekening zijn tevens bijgevoegd ter informatie.
Ter verduidelijking is tevens een separate toelichting bijgevoegd.

BIJLAGE

10. Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2019
11. Jaarplan 2020

Ter instemming.

BIJLAGE
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12. Begroting 2020 en meerjarenperspectief

BIJLAGE

13. Beleidsplan 2020-2024

BIJLAGE

Ter instemming.

Het bestuur stelt voor, vanwege de uitgestelde AVL, het vigerende beleidsplan
formeel te verlengen en het nieuwe beleidsplan aansluitend te laten ingaan op
1.1.2021 met als eindjaar 2025.
Voorts ter instemming en ter vaststelling.

14. Uitreiking erespeld

De erespeld van de vereniging wordt uitgereikt

15. Aftreden, benoemingen, herbenoemingen

Er zijn geen aftredens, benoemingen of herbenoemingen.

16. Rondvraag
17. Sluiting
Namens het bestuur,
Ir. Henk Dirkx, secretaris

NB: tijdens de AVL worden geluidsopnames gemaakt t.b.v. het opstellen van de notulen. Door aanwezigheid bij de AVL geeft
u aan geen bezwaar te hebben tegen het maken van foto-opnamen voor gebruik in onze media.
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