AGENDA

Jaarvergadering OBAN – 12 juni 2019 – HANOS Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 41 te Apeldoorn

17.00 uur

Bestuur aanwezig

17.30 uur

Ontvangst in het restaurant met hapje en drankje

18.00 uur

Algemene ledenvergadering OBAN
1.

Opening, mededelingen en ingekomen stukken

18.05

2.

Notulen vergadering d.d. 13 juni 2018 (bijlage)

18.10

3.

Jaarverslag secretaris 2018 (Joris van Hintum)

18.15

4.

Stand van zaken bedrijvenpark
- groenvoorziening (Jos Linthorst)
- beveiliging (Joris van Hintum)
- certificering (Joris van Hintum)
- glasvezel (Arjan Waltmann)
- energie (Joris van Hintum)

18.30

5.

Financieel jaarverslag 2018 (Jan Bello)

18.35

6.

Verslag kascommissie (de heren B. Van Engeland en S. Versteegh)

18.40

7.

Benoeming kascommissie
De heren B. van Engeland (Bouwbedrijf Van Engeland B.V.) en S. Versteegh
(Cobrada) hebben nu twee jaar de kascontrole gedaan. Het bestuur stelt voor om een
van hen voor nog een jaar te benoemen. De heer Danckaarts (Royal Talens) is
reservelid. Het bestuur stelt voor om hem te benoemen als lid van de kascommissie
en een nieuw reservelid te kiezen.

18.45

8.

Bestuursverkiezing
Jos Linthorst is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid.
Het bestuur wil de vrijgekomen bestuurszetel vooralsnog niet vacant stellen omdat zij
de taken intern herverdeeld heeft. Echter, geïnteresseerden voor een toekomstige
bestuursfunctie kunnen zich melden bij het secretariaat.
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18.50

9.

Begroting 2019 en contributie 2019 (Jan Bello)

18.55 uur 10. Rondvraag en sluiting
19.00 uur

Rondleiding winkel en een kijkje achter de schermen
We eindigen de rondleiding op het plein voor het Culinair theater met:
1: Kleine Masterclass vis door de visafdeling met o.a. schoonmaken haring
2: Proeverij van de Green Egg door de slagerij en culinair adviseur
3: Kleine wijnproeverij door de wijnafdeling
Netwerkborrel, met o.a. haring en bijpassende korenwijn

21.30 uur

Einde
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