Vereniging van publiek recht
onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur

BESLISSINGSLIJST TOEZICHT
WELZIJNSVERENIGING AUDIO
RAAD VAN BESTUUR VAN 4 DECEMBER 2020
Overzichtslijst van beslissingen van de raad van bestuur van welzijnsvereniging Audio van 4
december 2020, gepubliceerd op de website op xx januari 2021 in toepassing van artikel 485
van het decreet lokaal bestuur.

1. Goedkeuring elektronische vergadering via Teams t.g.v. de uitzonderlijke omstandigheden
veroorzaakt door het COVID-19 virus
2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25 september 2020
3. Operationele en financiële rapportering
▪

Toelichting bij de operationele rapportering 2020

▪

Toelichting bij de financiële rapportering 2020 en de kassituatie van de vereniging

▪

Toelichting bij de invulling van het orderboek 2021 op basis van de beschikbare
gegevens

4. Beleidsrapporten
▪

Toelichting bij en vaststelling van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025
Bespreking van de belangrijkste aanpassingen na de vorige zitting van de raad van
bestuur en vaststelling van de aanpassingen aan het meerjarenplan op basis van de
schema’s en documenten van de BBC software. De aanpassingen zullen ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

▪

Goedkeuring om in de toekomst niet gebruikte investeringsbudgetten standaard niet
over te dragen naar het volgende boekjaar

▪

Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de gouverneur

5. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 18 december 2020
6. Goedkeuring van de voorgestelde aanpassing aan het audittraject m.n. standaard
toelichting aan het auditcomité na de oplevering van het auditverslag en niet meer
standaard na de opvolgaudit.
7. Personeelsaangelegenheden
▪

Goedkeuring aanpassingen
functioneringstoelagen 2020

▪

Ratificering van de schorsing van twee dienstverleningscontracten voor de maand
november 2020
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▪

Principieel akkoord met de mogelijkheid om de dienstverleningsovereenkomsten te
beperken tot een lager percentage, als de werking van Audio zou verstoord worden en
hierdoor de kostendekkende werking in het gedrang komt.

8. Varia
▪

Kennisname van de indexering van de dagprijs

▪

Beslissing inzake aanstelling van de financieel verantwoordelijke Audio

▪

Goedkeuring wijziging van de datum van de volgende zitting van de raad van bestuur
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