Agenda
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 2 december 2021
14:30 uur tot 16:00 uur
Online MS-office Teams

1.

Opening
−
Peter Brussel, Algemeen Voorzitter, opent de vergadering.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Notulen
Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 juni 2021

4.

Financiën
Bijlagen
−
Vaststelling van de jaarrekening 2020
Bijgaand treft u de jaarrekening 2020 van HISWA-RECRON aan.
De accountants hebben de controle afgerond en een goedkeurende verklaring verstrekt.
Toelichting ter vergadering.

Mondeling
Bijlagen

Te nemen besluit:
het Algemeen Bestuur geeft een positief bindend advies over de jaarrekening 2020 en de
bestemming van het resultaat, ex art. 18 van de Statuten.
Aan de leden wordt gevraagd of zij de jaarrekening 2020 en de bestemming van het resultaat
willen goedkeuren en het Algemeen Bestuur décharge willen verlenen voor het gevoerde
financiële beleid, ex art. 19 van de Statuten.
−

Eindejaarverwachting 2021 HISWA-RECRON
Bijgaand treft u een toelichting op de eindejaarverwachting 2021 aan.

−

Terugblik beleid 2021 en vooruitblik

−

Contributieregeling, extra bijdragen en ledenbindende besluiten 2022
Bijgaand treft u de contributieregeling, extra bijdragen en ledenbindende besluiten 2021 aan
voor de leden van HISWA-RECRON in 2022.

−

Begroting HISWA-RECRON 2022
Bijgaand treft u de begroting 2022 van HISWA-RECRON aan, opgesteld door het Algemeen
Bestuur en de Auditcommissie.
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Te nemen besluiten:
Aan de leden wordt gevraagd vast te stellen de contributieregeling, extra bijdragen en
ledenbindende besluiten en de begroting 2022, ex art. 19 van de Statuten.
5.

Bestuurszaken
−
Voordracht leden van het Algemeen Bestuur
Te nemen besluiten:
Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de voordracht van Tim Slager (Molecaten
Vakantieparken) en Miriam van Riel (Libéma) tot lid van het Algemeen Bestuur.
−

Voordracht Leden van Verdienste en Ereleden

6.

Nieuwe projecten HISWA-RECRON
−
Speerpunten en strategie
−
Sociaal beleid en arbeidsmarktcommunicatie
−
Welkom op het water campagne
−
Recron.nl

7.

Nagekomen punten en rondvraag

8.

Sluiting

***
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