Vereniging EHBO Noord-Brabant
Secretariaat:
Jos Bouman
e-mail: secretariaat@ehbo-nbr.nl

AGENDA
Betreft
Datum
Tijd
Organisatie
Locatie
Bijlagen

Algemene Ledenvergadering
Koepel EHBO Noord-Brabant
Zaterdag 14 mei 2022.
10.00 – 12.30 uur. [Lunch inbegrepen]
Vereniging EHBO Noord-Brabant
Gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6, 5094 GN Lage Mierde.
Diversen.

1. Opening en welkom.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Mededelingen.
# Afgemeld voor deze vergadering zijn:
#
4. Ingekomen en uitgegane stukken t.b.v. de algemene ledenvergadering.
5. Notulen ALV van zaterdag 3 juli 2021.
Besluitvormend. Was laatste ALV voor de coronacrisis.
6. Jaarverslag 2021.
Besluitvormend.
7. Vaststellen financieel verslag over 2021.
Besluitvormend.
8. Toelichting omtrent kascontrole commissies over 2021.
9. Benoeming kascontrole commissie over gedeelte boekjaar 2022.
Het kasboek over het eerste halfjaar tot 11 juni 2022 moet gecontroleerd worden.
Daarna zal in overeenstemming met de statuten en goedkeuring ALV het restant geld
overgeboekt worden naar de Nationale Bond.
10. Contributie voor het jaar 2022.
Dit zal op de vergadering nader worden toegelicht.
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11. Bestuursverkiezing.
Normaal gesproken wordt op elke ALV een bestuursverkiezing gehouden. Het bestuur
stelt voor dit jaar alles te laten afhandelen door het zittend bestuur, wat dan op 11 juni
2022 aftreedt na de samensmelting met de Nationale Bond. Wel zal het bestuur dan
nog zaken afhandelen, zoals Website, verzekeringen, financiën e.d.
Voorstel aan ALV: Het zittend bestuur alles te laten afhandelen.
12. Het opheffen van EHBO-vereniging Noord-Brabant.
Om te komen tot fusie / samenvoeging met de Nationale Bond is de opheffing van
EHBO-vereniging Noord-Brabant nodig. Hiertoe moet er worden gestemd. Daar is een
groot aantal stemmen voor nodig.
Omdat het bestuur verwacht, dat het quotum niet zal worden gehaald en er een
volgende vergadering gehouden moet worden, is deze gepland op zaterdag 28 mei
2022.
Daarna op 11 juni 2022 is de fusie / samenvoeging in een gezamenlijke ALV
vergadering.
Het bestuur gaat alles afhandelen in overeenstemming met hetgeen is geregeld in onze
Statuten.
13. Stemcommissie. / Tellen van de stemmen / Uitslag van de stemming.
Dit staat facultatief op de agenda, als er een meerderheid aanwezig is.
14. Hoe verder gaan in de nieuwe situatie.
15. Rondvraag.
Toelichting: Indien mogelijk de vraag of vragen graag van tevoren in te dienen.
16. Sluiting.

Het bestuur.
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