AGENDA voor de algemene jaarvergadering van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders op
donderdag 10 maart 2016 van 10.00 uur tot 12.30 uur.

1) Opening
2) Mededelingen
3) Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2015*
4) Jaarrede van de voorzitter, mevrouw Irene van de Voort
5) Financiën
a) Financieel verslag BBZ 2015 (inclusief accountantsverklaring)*.
b) Begroting BBZ 2016*.
c) Contributievoorstel 2016. Het voorstel is om de contributie aan te passen met een heffing voor
promotieactiviteiten. Het voorstel wordt nader toegelicht en is tevens te raadplegen in de Zelfkazer nr.1,
februari 2016.
d) Benoeming accountant die de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar zal controleren.

6) Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn:
- Mevrouw I. (Irene) van de Voort uit Lunteren
- De heer J. Jan Wanders uit Heeze
Het bestuur van de BBZ draagt beide personen voor om te herbenoemen.
Aanvullend draagt het bestuur voor om te benoemen:
- De heer C. (Cees) Slob uit Giessenburg.
Tijdens de vergadering zal bovengenoemde persoon zich nader voorstellen.
De heer Cees Slob wordt ter benoeming voorgesteld waardoor het bestuur na de verkiezing uit 7 personen
bestaat.
De leden van de vereniging hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels een schriftelijk
verzoek van ten minste tien leden, of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de
stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, een niet bindende voordracht te doen (Statuten art.
10 lid 1).

7) Actuele zaken

Hierbij komt onder andere aan de orde:
- Voortgang Promotiecampagne 2013 - 2016. Toelichting op mogelijkheden voor een toekomstige
campagne.
- Terugblik op de activiteiten in het jaar 2015.
- Cum Laude 2016.
- Informatie over FACE, het EU-netwerk voor boerderijzuivelbereiders.
- Voortgang onderzoek naar bereidingstemperatuur van GTS Boerenkaas.
- Situatie met betrekking tot stichting KB.

8) Rondvraag
9) Sluiting

NB Ieder lid heeft één stem. Een stem kan ook door een schriftelijk gevolmachtigd lid worden uitgebracht. Een lid kan slechts voor één
ander lid als gevolmachtigde optreden.
* De verslagen van de jaarvergaderingen d.d. 19 maart 2015, het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 zijn voor leden
beschikbaar. Op uw verzoek (T 088 - 888 66 66 of per e-mail: w.grootwassink@boerderijzuivel.nl) wordt het zo spoedig mogelijk aan u
toegezonden. Het verslag van de gehouden ledenbijeenkomst en de volmacht is ook via internet op www.boerderijzuivel.nl beschikbaar.

	
  

