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Agenda voor de schriftelijke Algemene Vergadering van 

de Onderlinge Waarborgmaatschappij AVIPOL B.A. 
 

 

 

Vanwege de opgelegde maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus is het niet mogelijk 

om een Algemene Ledenvergadering in fysieke vorm te houden. In plaats hiervan legt het 

bestuur via een schriftelijke Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden van 

Avipol. Deze schriftelijke ALV wordt ondersteund met een online sessie waarin het bestuur een 

toelichting geeft en vragen beantwoordt over de onderstaande agendapunten. Deze online 

sessie vindt plaats op dinsdag 17 november van 16:00 – 17:00 uur.  

 

De leden worden gevraagd om via het stembiljet aan te geven hoe zij stemmen over 

onderstaande agendapunten. Dit kan door het stembiljet in te vullen en voor 1 december 2020 

in te leveren bij het secretariaat van Avipol. 

 

1. Opening 

 

2. Jaarstukken over 2019 (AVI0112 en AVI0113)  bijlage 1.1 en 1.2 

Bijgaand een samenvatting van de financiële jaarrekening 2019 en het jaarverslag.  

 

3. Bestuurssamenstelling (AVI0111)  bijlage 2 

Het bestuur stelt voor om de heren W.J.M. Thus en G.J. van Beek opnieuw te benoemen voor 

een periode van vier jaar.  

 

Het bestuur stelt voor om de heer H.W. de Klein, te benoemen voor een periode van 4 jaar, 

onder de voorwaarde dat DNB de heer De Klein geschikt acht. De heer De Klein kan pas 

aantreden op het moment dat DNB instemt met zijn benoeming. Naar verwachting gebeurt dit 

in het 1e kwartaal 2021.    

 

4. Ontwikkeling verzekering  bijlage 3.1 t/m 3.4 

- Wijzigingsvoorstel leegstandverzekering vermeerdering (AVI0116) 

- Wijzigingsvoorstel leegstandverzekering opfok (AVI0117) 

- Algemene Voorwaarden 2020 (AVI0118) 

- Toelichting aanpassing Algemene Voorwaarden (AVI0119) 

 

5. Algemene vergadering 2020 

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 2020 met vijf maanden te verlengen. Het bestuur zal dan t.z.t. beslissen of al dan niet van 

deze verlenging gebruik wordt gemaakt.  

 

Overige stukken ter informatie 

In de ALV 2019 is gesproken over de waarde en toekomst van Avipol. Het bestuur biedt 

onderstaande notities aan ter informatie. Deze notities wil het bestuur in de eerstvolgende ALV 

met de leden bespreken. Reacties op deze informatie zijn welkom: 

- Herijking toekomstvisie Avipol (AVI0114) 

- Suggesties verzekeringsproduct (AVI0137) 


