NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,

DB.NU financieel

Binnenkort is hij er dan toch: de ALV
(Algemene Ledenvergadering) van uw
en onze belangenvereniging op 11
november a.s. Weliswaar online, maar
onverminderd een goed moment van
hoor en wederhoor.

Bij de aankondiging van de ALV heeft u de
concept jaarrekening 2019 ontvangen.

U ontving per mail de uitnodiging en
stukken, wij hopen dat u zult deelnemen
aan de ALV.
In deze editie van de NieuwsKoerier
brengen wij alvast enkele onderwerpen
bij u onder de aandacht, die wij tijdens
de ALV zullen behandelen. Graag horen
we tijdens de ALV úw mening hierover.

Alvast graag online tot de 11e!
Hans Groenewegen
Voorzitter

Mutaties Bestuur
Tijdens de ALV zal er worden gestemd
over de volgende mutaties binnen het
bestuur.
Aftredend en herkiesbaar zijn Hans
Groenewegen, Henk Smit, Ed Verdult en
Mark Hafkamp.
Aftredend en niet herkiesbaar is Sylvia
Visser. Belangstellenden voor de ontstane
vacature of tegenkandidaten worden van
harte uitgenodigd zich bij het Bestuur te
melden.

Zoals te doen gebruikelijk, wordt in de
jaarrekening verslag gedaan van de
feitelijke gegevens, zoals winst & verlies,
balans en kasstroom.
Daarnaast treft u de resultaatvergelijking
t.o.v. 2018 aan, de financiële en fiscale
positie, alsmede enige toelichting op de
rekening.

De DB.NU-leden Mariette Langes (kantoor
Rosmalen) en Herman Jansen (kantoor H.J.
Jansen) hebben als leden van de
Kascommissie hun kritische blik laten
schijnen over de jaarrekening. Zij spraken
deze door met de penningmeester en het
administratiekantoor.

Ook de KBvG zit niet stil. Mede met oog op de
komende voorzitterswisseling, buigt de KBvG
zich over de keuze van de thema’s, die wat de
KBvG betreft prioriteit verdienen.

Momenteel zijn er informele contacten tussen
de aankomend voorzitter van de KBvG en de
voorzitter van DB.NU om mogelijke
afstemming van thema’s nader te verkennen.
Primair bij dit alles vinden wij juist úw mening
belangrijk!

De Kascommissie zal hierover verslag doen
tijdens de ALV.

Tijdens de ALV leggen wij de volgende vraag
dan ook voor: welke thema’s vindt u van
belang als aandachtspunten vanuit DB.NU?

Na het verslag kunt u eventueel vragen
stellen. De vergadering wordt gevraagd om
decharge te verlenen aan het bestuur.

Heeft u al ideeën? Schroomt u dan niet om
deze tijdens de ALV ter sprake te brengen.

Kascommissie 2020
Wij nodigen u graag uit om toe te treden tot
de Kascommissie 2020. Deze zal in 2021
haar blik werpen over de jaarrekening van
2020. Denkt u hierover alvast na?

Wij hechten enorm veel waarde aan de inbreng van onze leden. Dat geldt met name ook
voor de DB.NU werkgroepen. Deze werkgroepen zijn er om belangrijke thema’s voor de
gerechtsdeurwaarder bij de kop te pakken, oplossingen te vinden en van elkaar te leren.
Wij doen u op 11 november verslag van drie DB.NU werkgroepen:
• Toekomsttalent gerechtsdeurwaarders.
• ICT.
• Draagkracht gerechtsdeurwaarders.
Heeft u een idee voor een nieuwe werkgroep of wilt u meedoen in een bestaande
werkgroep? Laat het ons weten.
•
•

Los van het feit dat de Covid-19 crisis ons allen
parten speelt, zijn er enorm veel
ontwikkelingen binnen onze sector gaande.
Diverse ontwikkelingen baren ons zorgen en
krijgen onze aandacht.

Uw mening

Kascommissie

Werkgroepen

Actiepunten
van uw kant

Welke onderwerpen vindt u
belangrijk?

Onderwerpen voor DB.NU
Lid Kascommissie 2020

•
•

Meedoen met werkgroep
Nieuwe werkgroep

U mag uw suggesties natuurlijk ook al op
voorhand met ons bestuur delen via
info@deurwaardersbelangen.nu.

Contributie 2021
Tijdens de ALV doen wij u een voorstel van
de contributie over 2021. Wij vragen bij
behandeling hiervan om uw goedkeuring.

Meedoen met de ALV?
Nog niet aangemeld? Doet u dit dan graag
alsnog. U kunt daartoe volstaan met een mail
naar info@deurwaardersbelangen.nu.
De ALV vangt op 11 november aan on 14:00
uur. Na uw aanmelding ontvangt u een
bevestiging en de inlogprocedure (vanaf 13:55
uur, online via MS Teams).
•
•

Bestuurslidmaatschap
Aanmelden voor de ALV

