Van: Jacquelien Cuppers <jcuppers@kbo-brabant.nl>
Verzonden: dinsdag 6 november 2018 11:56
Aan: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>
Onderwerp: Beeindiging VBOB

Geachte heer, mevrouw,
In de bijlage treft u een brief aan van het VBOB i.l. over de opheffing. Wilt u zo
vriendelijk zijn deze door te sturen naar alle fracties? Dank u.
Met vriendelijke groet,
Jacquelien Cuppers,
medewerker communicatie en pr
T : 073-6444066
E : icuppers@kbo-brabant.nl
W: www.kbo-brabant.nl
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proces van liquidatie van VBOB eindigt per 29 december 2018

Geachte heer, mevrouw,
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant
wordt opgeheven. Thans kunnen wij u meedelen dat het proces van liquidatie van de
stichting per 29 december a.s. eindigt.
De opheffing van de stichting vond plaats op 30 juni jl. De stichting ging in liquidatie. De
vereffenaars hebben sindsdien alle handelingen verricht en stappen gezet die in de loop
van dat proces zijn aangewezen. Zo hebben de vereffenaars na afronding van de
lopende projecten rekening en verantwoording afgelegd aan de Provincie Noord-Brabant
door middel van een inhoudelijk verslag en een financieel verslag over de periode januari
2017 - juni 2018. Ook in de richting van de Kamer van Koophandel is conform de
daartoe geldende richtlijnen gehandeld. Onderdeel daarvan is een openbare
bekendmaking die belanghebbenden gedurende een periode van twee maanden de
gelegenheid biedt daarop te reageren. Pas na die twee maanden is de liquidatie
afgerond. Dat zal op 29 december a.s. het geval zijn.
Wij willen u bedanken voor de samenwerking die wij in het kader van de activiteiten van
de stichting met u hebben mogen ervaren.
Intussen beraden KBO-Brabant, PVGE en het PCOB-platform Brabant zich over de
terreinen en de wijze waarop in de toekomst zal worden samengewerkt. Dat proces
verloopt voorspoedig en zal binnenkort een voorlopige afronding krijgen. We houden u op
de hoogte.
Met vriendelijke groet,
STICHTING VERENIGDE BONDEN OVERLEG BRABANT in liquidatie
De vereffenaars,

Mari Vervaart
PVGE

Gérard Mustert
KBO-Brabant

Pieter Delhaas
PCOB
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Platform Samenwerkende Seniorenorganisaties Brabant

