
 

 

 

                          Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen                                                

                                           Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
Brabantse Koepelorganisatie BUS, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg 

Contacten: per e-mail: info@debus.nl  en voor info: web: www.debus.nl 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-.-.--.-.- .--.-.-.-     
      UITNODIGING EN CONCEPTAGENDA. 

                                    BETREFT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

 

Het bestuur van de Brabantse Koepelorganisatie Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) heeft de eer 

haar aangesloten ledengroepen, leden en afgevaardigde van de samenwerkende netwerkorganisaties 

uit te nodigen voor: 

  DE ALGEMENE (najaars-) LEDENVERGADERING VAN BUS. 

                   DEZE STAAT GEAGENDEERD OP: DONDERDAG 20.10.2022. 

                   AANVANG 10.00 UUR – ZAAL OPEN 09.15 UUR. 

                       LOCATIE: VERGADERRUIMTE IN WIJKCENTRUM “DE BASELAER“ 

                       ADRES: HOEFSTRAAT 175 – 5014 NK   TILBURG. 

 

Voorlopige agenda: 

10.00 uur      - Opening door de voorzitter en algemene mededelingen. 

10.05 uur      - Vaststellen van de voorlopige agenda door de vergadering. 

10.08 uur      - Bespreken en definitief vaststellen van de ALV d.d. 19.05.22 (*) 

10.30 uur      - Toelichting op de financiële cijfers = begroting 2022 (*1) door de penningmeester. 

10.45 uur      - Verslag van de Kascommissie en het uitbrengen van hun advies betreft haar bevin- 

                        dingen n.a.v. de kascontrole. (*2) 

11.00 uur      - Pauze. 

11.15 uur      - Impressieverslag samengesteld en uitgebracht door het bestuur welke de vergadering 

                        wordt voorgelegd ter bespreking (*) 

11.30 uur      - Voorstel, begroting 2023, ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd met uitleg 

                        van de penningmeester. 

11.45 uur      - De webbeheerder geeft informatie over de wijze waarop BUS, conform gemaakte af 

                        spraken (2018) haar achterban voorziet van belangrijke organisatie en algemene in- 

                        formatie. Verwijzend naar de website: www.debus.nl 

11.55 uur      - Bestuursverkiezing, er heeft zich 1 kandidaat aangemeld. 

12.05 uur      - De voorzitter geeft namens het bestuur inzage in het werkplan 2023. 

                        Dat wil zeggen, op hoofdlijnen wordt de vergadering op de hoogte gebracht van de 

                        plannen en de doelstellingen welke BUS in 2023 wenst te realiseren en waar de be- 

                        groting 2023 leidend in zal zijn. 

12.15 uur      - Rondvraag en afsluiting door de voorzitter, aansluitend een gratis lunch. 

 

Verzoek: 

Gelet op het reserveren van de juiste vergaderruimte roepen wij de ledengroepen, leden en afge-

vaardigde namens de samenwerkende netwerkorganisaties op, zich per mail aan of af te melden en 

wel voor 17.10.22. Het bestuur gaat er van uit dat we een grote opkomst mogen verwelkomen. 

Bestuurlijk besluit: 

Bij geen aanmeldingen zal de ALV van 20.10.22 geen doorgang vinden. 

U kunt de stukken welke in de agenda zijn geduid opvragen, stuur een mail naar:  

info@debus.nl 

(*) - (*1) Bij de met deze aangegeven teksten kunnen de ledengroepen, leden of afgevaardigde van 

de samenwerkende netwerkorganisaties bij het aanmelden opgeven welke documenten met deze (*) 

(*1) zij vóór 17.10.22 per mail willen ontvangen. (*2) wordt in de vergadering aangereikt. 

 

Opgemaakt: 27 september 2022                                Bestuur Brabantse Koepelorganisatie BUS 
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