Boxmeer 14-06-2020

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van CDA Boxmeer op
maandag 6 juli a.s. om 20:00 uur in Hotel Riche te Boxmeer. Uiteraard allemaal, in de hoop
dat dit ons door nadere bepalingen van de regering niet verboden zal worden. Overigens
vragen wij u zich vóór maandagmiddag 13.00 uur aan te melden i.v.m. opstelling in de zaal.
De agenda is als volgt:
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen

3.

Bestuurszaken

4.

Verslag ALV van 15 april 2019 (bijlage 1)

5.

Jaarverslag door de plv. secretaris (bijlage 2)

6.

Financieel verslag van 2019 en begroting voor 2020 (penningmeester heer Gerrit Vos)
a. In verband met de vertrouwelijkheid van het financieel verslag wordt dit uitgereikt
tijdens de vergadering, maar is altijd ook vooraf via e-mail op te vragen bij de
penningmeester Gerrit Vos get.vos@home.nl
b. Verslag kascontrole commissie. (dhr. Ruud Lemmens en dhr. Arno Wouters)
c. Vacature lid kascontrole commissie. (Arno Wouters is aftredend en is niet herkiesbaar)

7.

Op weg naar één Land van Cuijk:
a.

Huidige stand van zaken over de gemeentelijke herindeling,
(presentatie wethouder Bouke de Bruin).

Stand van zaken CDA afdelingen Land van Cuijk. (Stijn de Bruin)
c. Mandateren interim-bestuur (overgangsbestuur) (zie bijlage 3)
b.

Toelichting: Om tot een fusie tussen de afzonderlijke CDA afdelingen te komen is
een interim-bestuur nodig. Verzoek aan de ALV is om in de huidige 2 vacatures
vanuit CDA-afdeling Boxmeer te voorzien met de benoeming van dhr. Gerrit Vos
en dhr. Stijn de Bruin. Het is de bedoeling dat zij het mandaat krijgen om mede
onderhandelingen op te starten om te komen tot één CDA-afdeling Land van Cuijk.
8.

Erik Ronnes: Van Tweede Kamer naar CDA gedeputeerde Provincie Noordbrabant.

9.

Rondvraag en sluiting

Gerrit Vos, penningmeester en plv secretaris
Stijn de Bruin, plv. voorzitter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS: In interim-bestuur CDA Land van Cuijk zijn we nu al op zoek naar een penningmeester,
bestuurslid en campagneleden Inlichtingen te verkrijgen bij bestuur CDA Boxmeer.

Uitno: CDA ALV 6 juli 2020

