
 

 
2021 05 12 agenda LR PCOB 12 mei 2021  

 

 

 

Agenda Ledenraad PCOB 

 

Woensdag 12 mei 2021 10.30 -12.00 uur  

 

Locatie: MS Teams  
 

 

1. Opening  

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

3. Mededelingen  

• Vacatures landelijk bestuur PCOB 

 

4. Verslag ledenraadsvergadering 25 maart 2021 (bijlage LR P 2021 05 12-4) 

Het verslag ligt ter vaststelling voor. 

 

5. Uitslag verkiezingen ledenraad 

• Namenlijst ledenraad vanaf juni 2021 (bijlage LR P 2021 05 12-5a) 

• Als u naar de functie van (vice)voorzitter van de ledenraad wilt solliciteren naar 

aanleiding van het bijgevoegde profiel (bijlage LR P 2021 05 12-5b), dan kunt u dat 

uiterlijk 1 juni met uw motivatie kenbaar maken bij het directiesecretariaat. Op 11 juni 

maakt de nieuwe ledenraad een keuze uit de kandidaten.  

 

6. Goedkeuren jaarrekening 2020 KBO-PCOB (bijlage LR P 2021 05 12-6a) met 

accountantsverklaring (bijlage LR P 2021 05 12-6b).  

Het advies van de financiële commissie wordt nagezonden.  

De ledenraad wordt gevraagd de jaarrekening te bespreken en een advies uit te brengen aan 

de ledenraad KBO-PCOB inzake goedkeuring van deze jaarrekening 2020.  

 

7. Goedkeuren jaarrekening 2020 PCOB (bijlage LR P 2021 05 12-7a) met 

accountantsverklaring (bijlage LR P 2021 05 12-7b) 

De ledenraad wordt gevraagd de jaarrekening goed te keuren.  

 

8. Voortzetting overeenkomst huidige accountant 

De ledenraad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om de samenwerking met de 

huidige accountant met een jaar te verlengen.  

 

9. Stand van zaken werkgroepen en procesteams transitie (bijlage LR P 2021 05 12-9) 

In deze brief van het bestuur KBO-PCOB treft u informatie aan over de voortgang tot nu en 

de verwachtingen voor de korte termijn. Bij deze bijlage 9 horen 7 bijlages met de concept-

resultaten van de verschillende werkgroepen . 

 

10. Stand van zaken Academie (bijlage LR P 2021 05 12-10) 

De ledenraad wordt met verwijzing naar het Jaarplan 2021 nader geïnformeerd over de stand 

van zaken met betrekking tot de betekenis, vorm, inhoud en positionering van de KBO-PCOB 

Academie. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 


