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Status: vertrouwelijk document Blad 1 van 1 Laatst bijgewerkt: 19-01-2021 

Aanwezig: 

In verband met de coronacrisis is er geen fysieke algemene vergadering geweest. 

Leden zijn vooraf in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de agendapunten. 

Leden konden tot en met 18-1-2021 hun stem digitaal uitbrengen. 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Notulen algemene vergadering 20 januari 2020. 

Notulen algemene vergadering 22 juni 2020. 

Er zijn door de leden geen vragen gesteld over de notulen. 

De notulen van 20 januari 2020 en 22 juni 2020 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Contributie 2021 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 te stellen op nihil. 

Via stemming: vaststellen van de contributie 2021 door de algemene vergadering. 

 

Er zijn 59 uitgebrachte stemmen, waarvan 59 stemmen voor (100,0%), 0 stemmen 

tegen (0,0%); één lid heeft zich onthouden van stemming. 

De algemene vergadering stelt de contributie 2021 vast op nihil. 

 

3. Begroting 2021-2024 en beleidsplan 2021-2024 

De begroting 2021-2024 inclusief het beleidsplan 2021-2024 ligt voor de leden ter 

inzage op het kantoor van de coöperatie; de begroting 2021-2024 inclusief het 

beleidsplan 2021-2024 is voor de leden digitaal in te zien via een link in de 

uitnodiging voor de algemene vergadering. 

 

Er zijn door de leden geen vragen gesteld over de begroting en het beleidsplan. 

 

De raad van toezicht heeft op 21 december 2020 de begroting 2021-2024 en het 

beleidsplan 2021-2024 goedgekeurd. 

 

Via stemming: 

Goedkeuren van de begroting 2021-2024 en het beleidsplan 2021-2024 door de  

algemene vergadering. 

 

Er zijn 59 uitgebrachte stemmen, waarvan 59 stemmen voor (100,0%), 0 stemmen 

tegen (0,0%); één lid heeft zich onthouden van stemming. 

De algemene vergadering keurt de begroting 2021-2024 en het beleidsplan 

2021-2024 goed. 

 

Vervolgens stelt het bestuur de begroting 2021-2024 en het beleidsplan 2021-2024 

vast. 

 

4. Samenstelling raad van toezicht 

De heer Ed van den Bosch is aftredend en herbenoembaar. 

De raad van toezicht doet een bindende voordracht voor de herbenoeming van de 

heer Van den Bosch. 

De algemene vergadering herbenoemt de heer Van den Bosch als lid van de 

raad van toezicht. 

 

Volgende algemene vergadering 

De volgende algemene vergadering van Coöperatie CABO U.A. vindt plaats op maandag  

21 juni 2021, van 15.30 uur tot 17.00 uur. 

Locatie: kantoor CABO, Lohmanlaan 23, Doetinchem, mits dit mogelijk is i.v.m. corona. 


