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Geachte heer, mevrouw,
Voor de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD NHN van 10 juli 2019 zijn de bijgaande besluiten jaarrekening 2018 en
ontwerpbegroting 2020 geagendeerd.
Wij verzoeken u deze ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 te registreren en aan uw vertegenwoordigend orgaan voor te leggen met
het verzoek om binnen 10 weken bij het dagelijks bestuur de zienswijze kenbaar te maken.
Het dagelijks bestuur reageert gemotiveerd op de zienswijzen en voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de
ontwerpbegroting c.q. jaarstukken, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
Met vriendelijke groet,

P.R. van Doorn, directeur RUD NHN
Met vriendelijke groet,
M. (Marja) van Onselen
Managementassistent
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