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   AGENDA Algemene Vergadering d.d. 12 april 2023 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 120e  Algemene Vergadering van de politiebond ANPV.  

De vergadering begint om 13.00 uur. 

 

Opening en toespraak door onze Voorzitter. 

De voorzitter kijkt terug op het afgelopen verenigingsjaar en blikt vooruit.  

Daarna is gelegenheid te reageren op zijn toespraak. 

 

Verkiezing Bestuurder en vrijwilliger van het Jaar 2022. 

 

1. Vaststelling agenda. 

a. Instellen stemcommissie.  

b. Mededelingen. 

c. Ingekomen stukken. 

 

2. Vaststellen notulen 119e Algemene Vergadering, dd. 13 april 2022 
 

3. Jaarverslagen portefeuillehouders ANPV met een terugblik op 2022 en vooruitkijken            

naar 2023. 

a. Jaarverslag Secretariaat. 

b. Jaarverslag Collectieve Belangenbehartiging (CBB). 

c. Jaarverslag Communicatie. 

d. Jaarverslag Werving. 

e. Jaarverslag Opleidingen. 

f. Jaarverslag Individuele Belangenbehartiging (IBB). 

g. Jaarverslag Financiën. 

Bespreking financiele jaarstukken Jaarrekening en balans 2022 

Bespreking en vaststelling jaarverslag Financiele Commissie (kascontrole)  

(Décharge bestuur.) 

Bespreking Begroting 2023. 

Vaststellen contributie. Voorstel: wijziging 1-1-2023 vaststellen 

                

4. (Her)verkiezing leden Financiële Commissie (kascontrole). 

Er dient ieder jaar een nieuw lid gekozen te worden, met een zittingsperiode van 3 jaar.  

 

5. Toekomst ANPV 

De stand van zaken over de toekomst van de ANPV in het gewijzigde 

politievakbondslandschap wordt gepresenteerd en de conclusies die het Hoofdbestuur en de 

Raad van Voorzitters daaraan verbinden zullen besproken worden. 

 

6. (Her)verkiezing Hoofdbestuursleden.  

Volgens het rooster van aftreden zijn Xander Simonis en Florence Gerritsen dit jaar 

aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar met dien verstande dat Xander heeft aangegeven dit te 

willen doen tot het moment van een eventuele overdracht.  

Het bestuur stelt voor om beide te herbenoemen. 

           

7.     Voorstel nieuwe datum AV 2024. 

Het Hoofdbestuur stelt voor om de AV in 2024 te houden op woensdag 17 april. 

 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 
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