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Agenda voor de Algemene Vergadering van de Onderlinge 

Waarborgmaatschappij AVIPOL B.A., te houden op 

dinsdag 3 oktober 2017 in Het Pluimveemuseum te 

Barneveld, aanvang 15.30 uur 

 

1. Opening 

 

 

2. Verslag van de vorige vergadering   

- Verslag ALV 2015 (16AVI0163)  bijlage 1.1 

- Verslag ALV 2016 (16AVI/0117)  bijlage 1.2 

 

3. Mededelingen 

 

 

4. Toekomstvisie Avipol (AVI0107)  bijlage 2 

 

 

5. Jaarstukken over 2016 (AVI0105 en AVI0108)  bijlage 3.1 en 3.2 

Bijgaand een samenvatting van de financiële jaarrekening 2016 en het jaarverslag. Als u dat 

wenst, kunt u de volledige jaarrekening opvragen bij het secretariaat. 

 

 

6. Bestuurssamenstelling  

Het bestuur stelt voor om de heer A.C.M. Beijer te herbenoemen voor een periode van vier jaar. 

Momenteel is er een vacature voor het algemeen bestuur. Belangstellenden worden gevraagd zich 

te melden bij het bestuur.     

 

 

7. Aanpassing verzekeringspakket Avipol   

De ALV wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan 3 wijzigingen van het 

verzekeringspakket van Avipol en de Algemene Voorwaarden hierop aan te passen.  

- Wijziging actualiseren waardetabel (AVI0076)  bijlage 4.1 

- Vervallen dekking dieren en eieren Sg en Sp (AVI0077)  bijlage 4.2 

- Wijziging dekking alternatieve ouderdieren (AVI0078)  bijlage 4.3 

- Toelichting aanpassingen Algemene Voorwaarden (AVI0079)  bijlage 4.4 

- Algemene Voorwaarden (AVI0080)  bijlage 4.5 

 

 

8. Algemene vergadering 2018 

Ingevolge artikel 7, sub 2 van de Statuten roept het bestuur jaarlijks een Algemene Vergadering 

samen en wel voor de eerste juli van dat jaar. Tevens maakt het bestuur, ingevolge artikel 6, sub 

2 van de Statuten, jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een jaarrekening op 

die aan de Algemene Vergadering ter vaststelling wordt overlegd. Het kan om praktische redenen 

gewenst zijn dat de Algemene Vergadering na de eerste juli moet plaatsvinden. Aan de Algemene 

Vergadering wordt daarom voorgesteld de statutaire termijn voor 2018 met vijf maanden te 

verlengen. Het bestuur zal dan t.z.t. beslissen of al dan niet van deze verlenging gebruik wordt 

gemaakt.  

 

 

9. Risicobeleid (AVI0093 en AVI0094) bijlage 5.1 en 5.2  

Het bestuur informeert de leden over het risicobeleid dat wordt gehanteerd binnen Avipol.  

 

 

10. Eventueel nagekomen punten 

 

 

11. Rondvraag en sluiting 


