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Verslag van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering – juli 2020 

De benodigde informatie is per email en per post aan de leden verstuurd  
 

1.  Inleiding 
 
Door de corona maatregelen van de regering hebben wij de Algemene Ledenvergadering van april 
helaas moeten laten vervallen. 
Hierdoor zijn wij niet in staat geweest aan onze statutaire verplichtingen te voldoen om u in 
vergadering te informeren over het wel en wee en de huishouding van de vereniging.  
Naast het bericht van de voorzitter heeft u daarom de stukken die normaliter op de Algemene 
Ledenvergadering aan de orde zouden komen, via email/post ontvangen. 
 
2.  Verslag vorige vergadering november 2019 
Het verslag is goedgekeurd. 

3.  Bestuursmededelingen 
Hierbij wordt verwezen naar het bericht van de voorzitter, waarin o.a. aan de orde kwamen Corona, 
het pensioenakkoord, de situatie van ons pensioenfonds PME, het beleidsplan van de VG-Océ en de 
SOC. 
 
Jaarverslag secretaris/ financieel verslag/ verslag kascommissie 
1. Jaarverslag van de Secretaris 
2. Financieel verslag van de Penningmeester en het voorstel om het resultaat toe te voegen aan de 

algemene reserve 
3. Verslag van kascontrolecommissie met het advies de jaarrekening 2019 goed te keuren en het 

bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. 
 
Het bestuur heeft naar aanleiding van bovenstaande documenten geen vragen of opmerkingen 
ontvangen en gaat er vanuit dat deze zijn goedgekeurd.  
 
Decharge bestuur 
Het bestuur heeft de Algemene Vergadering gevraagd akkoord te gaan met  
 het financieel verslag van 2019 inclusief instemming met overboeking van het positief saldo 2019 

naar het Reserve Bijstandsfonds en  
 het gevoerde beleid van het bestuur over 2019 en het bestuur decharge te verlenen.  
 
Ook hier heeft het bestuur geen vragen/opmerkingen ontvangen en gaat ervan uit dat decharge is 
verleend. 
 
Herbenoeming bestuursleden 
De heren Gerco Wilbrink en Henk Mariën treden volgens rooster af. Beiden stellen zich herkiesbaar. 
Er zijn geen bezwaren tegen deze herbenoemingen bij het secretariaat binnen gekomen. Beide heren 
zijn benoemd voor een volgende periode van 3 jaar. 
 

 
M. Verlinden 
Secretaris 


