Algemene ledenvergadering d.d. 10 maart 2020
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag algemene ledenvergadering 12 maart 2019 (bijlage 1)
4. Jaarverslag en jaarrekening 2019 (bijlagen 2a en 2b)
- Verslag kascommissie
- Decharge bestuur voor gevoerde beleid
5. Bestuur (inclusief rooster van aftreden) (bijlage 3)
- Aftreden de heer P. Lebbink als bestuurslid
- Voordracht mevrouw W.R. Cox-Hofman
- Voordracht de heer M. Lie-Kwie
- Opvolging voorzitter
6. Begroting 2020 (bijlage 4)
7. Stand van zaken Cao Apotheken
8. Stand van zaken Cao Apothekers in Dienstverband
- Uitgangspunt onderhandelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting op de agenda
Ad 4 Jaarverslag en jaarrekening 2019
Bijgaand treft u het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 aan.
Het jaarverslag geeft een beeld van het verenigingsjaar van de VZA. De ledenvergadering wordt
verzocht het verslag goed te keuren.
De jaarrekening geeft de financiële zaken van de VZA weer. De ledenvergadering wordt verzocht het
bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid van 2019.
Toelichting: Ingevolge de statuten moet bij het ontbreken van een accountantsverklaring een
commissie door de algemene ledenvergadering ingesteld worden die de stukken op waarheid bekijkt.
De desbetreffende bepaling luidt als volgt: “Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld
zoals in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig
van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de
algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het
bestuur mogen uitmaken.”
Ad 5. Bestuur
Het bestuur draagt voor mevrouw W.R. Cox-Hofman, voor een 2e termijn.
Het bestuur draagt voor de heer M. Lie-Kwie, voor een 1e termijn.
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Ad 6. Begroting
De ledenvergadering wordt een begroting voorgelegd voor het verenigingsjaar 2020 en nader
toegelicht.
Ad 7/8. Stand van zaken m.b.t. de Cao’s Apotheken en Apothekers in Dienstverband
De stand van zaken wordt mondeling op de vergadering toegelicht door de onderhandelaars. Diederik
Bolhuis zal een toelichting op de stand van zaken geven voor de Cao Apotheken en Reinier Bax voor
de Cao Apothekers in Dienstverband.
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