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De Dag - marathon

Van: De Pauw Bart [mailto:Bart.DePauw@audio-lokaal.be]
Verzonden: woensdag 19 december 2018 13:01
Aan: De Pauw Bart <Bart.DePauw@audio-lokaal.be>
Onderwerp: Audio: vernieuwing auditcomité, afgevaardigde algemene vergadering en aangepast auditcharter
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Begin januari zullen, na de recente gemeenteraadsverkiezingen, de nieuwe bewindsploegen aantreden.
Dit kan betekenen dat de stad / de gemeente (als lid van Audio) een (nieuwe) vertegenwoordiger dient aan te stellen voor de
algemene vergadering Audio en dat de samenstelling van het intern auditcomité wijzigt.
O.a. door de recente wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de auditrapportering hebben we het auditcharter
moeten aanpassen.
We bezorgen u in bijlage het aangepaste charter dat door de Raad van Beheer van 7 december werd goedgekeurd.
De belangrijkste aanpassingen betreffen de definitie van de stuurgroep, de samenstelling van het auditcomité (art. 3) en de
auditrapportering (art. 8).
Bijgevolg willen we u vragen:
1. een afgevaardigde te mandateren voor de algemene vergadering Audio tegen uiterlijk midden maart.
Zoals u weet, heeft u als deelgenoot van de vereniging recht op één vertegenwoordiger in de algemene vergadering Audio.
Conform artikel 484 van het decreet over het lokaal bestuur dient deze afgevaardigde een mandataris te zijn.
In bijlage sturen wij u een ontwerp van raadsbeslissing voor de aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering Audio.
2. de samenstelling van het plaatselijk auditcomité te bepalen tegen uiterlijk midden maart; we verwijzen hiervoor graag naar
artikel 3 van het auditcharter Audio.
3. het aangepast charter ter goedkeuring voor te leggen aan de raad tegen uiterlijk midden maart.
Mogen we u vragen een eensluidend afschrift uit het notulenboek van de raad van bovenstaande beslissingen aan Audio te
bezorgen (per mail aan bart.de-pauw@audio-lokaal.be en per post ter attentie van Bart De Pauw, Audio, Bischoffsheimlaan 1-8,
1000 Brussel)? Gelieve te noteren dat ons adres gewijzigd is.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en vriendelijke groeten,

Bart De Pauw
Procesbeheerder - auditor
02-211 55 85 / 0471-43 77 93
bart.depauw@audio-lokaal.be
Welzijnsvereniging AUDIO
Paviljoenstraat 9 - 1030 Brussel
Vanaf 2019: Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel
Audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten
www.audio-lokaal.be
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Elk e-mailbericht van de welzijnsvereniging Audio is uitsluitend van informatieve waarde en kan geen
enkele verbintenis tot stand brengen noch vanwege de welzijnsvereniging noch vanwege de verzender.

