Aan de leden van het algemeen bestuur
en de duo-commissieleden

Datum

Contactpersoon

Doorkiesnummer

17 maart 2015

Bestuurszaken

(030) 634 59 46

Uw brief d.d.

Uw kenmerk

Ons kenmerk

916274
Onderwerp

Bijlage(n)

vergadering algemeen bestuur

div.

Geachte bestuursleden,
Hierbij nodig ik u uit voor de afscheidsvergadering van het algemeen bestuur op woensdag 25 maart
2015 in de bestuurszaal van ons kantoor aan de Poldermolen 2 te Houten. De vergadering begint
om 14.30 uur.
De vergadering duurt tot ca. 17.30 uur. Na afloop van de vergadering wordt er een hapje en een
drankje geserveerd in de kantine.
De AGENDA voor de vergadering luidt als volgt:
1
2

Opening.
Notulen vergadering.
Adviezen en conclusies vergadering commissie SKK d.d. 29 januari 2015.
Adviezen en conclusies vergadering commissie BMZ d.d. 18 februari 2015.
Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 18 februari 2015.
Verkorte besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 18 februari 2015.
Actiepuntenlijst met leeswijzer.

a.
b.
c.
d.
e.

3.
4.

Brief d.d. 23 maart 2015 van de voorzitter van het centraal stembureau m.b.t. het procesverbaal met de uitslag van de verkiezingen. (bijlage wordt z.s.m. nagezonden na 23 maart)
Resultaten onderzoek geloofsbrieven en besluitvorming toelating nieuwe AB-leden.
De adhoc Commissie Onderzoek Geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Van der Nat, mevrouw De Kruijf en de
heer Ten Hove. De resultaten van het onderzoek zullen mondeling worden toegelicht.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
F (030) 634 59 99

Wanneer u verhinderd bent om de vergadering bij te wonen, wilt u dit dan melden bij één van de
medewerkers Bestuurszaken, T (030) 634 59 46 of via e-mail bestuurszaken@hdsr.nl

post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

5.

Afscheid jeugddijkgraaf Floris Giltaij.

6.

Afscheid bestuursleden bestuursperiode 8 januari 2009 – 25 maart 2015.

7.

Rondvraag.

8.

Sluiting.

P.J.M. Poelmann
voorzitter

Noot:
De vergaderstukken kunt u ook digitaal raadplegen op onze website www.hdsr.nl of via uw
inlog op www.ibabs.eu

De vergaderstukken kunt u ook digitaal raadplegen op onze website www.hdsr.nl of via uw inlog op www.ibabs.eu

