Aan de leden

Onderwerp:

Uitnodiging en agenda voor de Jaarvergadering
in combinatie met bedrijfsbezoek bij Auto Palace Zwolle

Wanneer:

Woensdag 4 mrt. 2020

Waar:

Auto Palace

Tijd:

Inloop 17.30 uur; 18.00 uur aanvang vergadering
Aansluitend presentaties, gesprekken en rondleidingen

Bijlagen:

-Notulen van de ledenvergadering van 27 febr. ‘19 bij P.I. Zwolle
-De Rekening 2019 ligt ter visie bij het Secretariaat en kan ook vóór
de vergadering worden ingezien
-De Ontwerp Begroting 2020 kan ook vóóraf worden opgevraagd
en ligt ter visie vóór en tijdens de vergadering

Agenda
1 Opening door de voorzitter
-Plotselinge overlijden van ons lid Berend van Panhuis op 29 febr. ‘20

2 Mededelingen en ingekomen stukken
-Bedrijfsbezoeken en netwerken
het definitieve Jaarprogramma 2020 met data is nog niet gereed
-Eerst volgende ontmoeting
3 apr. 16.00 uur
1e Kwartaalborrel bij Golfclub Zwolle
en op 28 aug, en 16 okt. Steeds bij de Golfclub Zwolle

3 Vaststelling van de notulen ledenvergadering van 27 febr. 2019
4 Financieel verslag van de penningmeester
Mondelinge toelichting op de gepresenteerde Jaarrekening 2019 door de penningmeester
Eric van den Belt

5 Verslag van de Kascontrolecommissie over de Jaarrekening 2019
De leden van de Kascommissie voor 2019 zijn Andrew Westera RA (Westera Accountancy)
(3e keer) en Wim Sloots (MultiCopy Zwolle (2e keer).
Misverstand geweest m.b.t. betrekken van Kascontrole lid (1e keer) Hette Postma.

6 Vaststelling van de Jaarrekening 2019 en het verlenen van decharge aan de
Penningmeester
7 Verkiezen van een nieuw lid voor de Kascontrolecommissie
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Andrew Westera had al afscheid genomen als lid. Wim Sloots is nu 2x lid geweest.

8 Vaststellen van de Begroting 2020
Toelichting op de Begroting 2020 door de penningmeester
Er is ook een reservering voor de BIZ opgenomen.

9 Vaststelling van het tarief voor het lidmaatschap 2020
Het bestuur stelt voor deze wederom te stellen op € 150.- , excl. BTW

10 Rooster van Aftreden
--

11 Rondvraag en vragen aan het bestuur

Informatie van Dick Jansen vanuit de werkgroepen BIZ Marslanden en KVO-B.
Informatie van Geert Douw van PM Energie (Collectieve Inkoop Energie Marslanden)

12 Sluiting

Namens het bestuur

Rinke Beverwijk
Siep van der Veen

Voorzitter
Secretaris

Ton ter Bekke
3 mrt. 2020

Secretariaat
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