Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging
Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

De Raad van Bestuur, vergadering van 14 mei 2020, beknopt verslag
(schriftelijke elektronische procedure)
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 23 april 2020:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 23 april 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en
goedgekeurd.
2.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
3.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.
4.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als arbeidsongeval
beslist.

5.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

6.

Ter Heide, personeelsbeleid, arbeidsreglement, coronaverlof: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissing tot de toekenning van het tijdelijke verlofstel
“coronaverlof”.
7.

Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, investeringen:
kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. investeringen met
een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw.
8.

IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 25 juni 2020, agenda:
goedkeuring

Voor de gewone vergadering d.d. vrijdag 25 juni 2020 van de Algemene Vergadering om 18.00
uur in de in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt de
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agenda als volgt opgesteld:
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019
3. De balans 2019 en de resultatenrekening 2019, en de vaststelling van het saldo:
goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A)
voor het boekjaar 2020: goedkeuring (stemming).
9.

IGL Secretariaat, EthiasCo, Algemene Vergadering, vergadering op afstand,
vertegenwoordiger: goedkeuring

Voor de gewone vergadering op afstand (vanaf 15 juni tot uiterlijk 30 juni 2020) van de
Algemene Vergadering van EthiasCo cvba duidt de Raad van Bestuur een vertegenwoordiger
aan.
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