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Actie- Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen KBO Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 3 oktober 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Bestuur compleet
- Frans Vousten (ledenwerver) niet aanwezig.
- Gesprek tussen bestuur en reiscommissie vindt om 11.30 uur plaats.

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2019 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-19
A-927 04-jul-18 * Budget zwerfvuil Dorpsraad.Themamiddagen en afrekering afgerond.

03-okt-18 Willen we nog een keer een dergelijke actie?  Veel werk. 
03-okt-18 Ger is voorstander, omdat hij zelf wekelijks actief met project bezig is. Bestuur 10-nov-18

Geen aanvraag waaraan veel werk verbonden.Wel materialen gym etc.
A-965 06-jun-18 * Jaarprogramma 2019 kan misschien beknopter. Marie-José, Ine en Ger Marie-José 01-nov-18

03-okt-18 afspraak maken. Doorgaan, zolang er geen nieuw voorstel is.
A-1027a 09-mei-18 * Extra  bestuursvergadering financieel beleid KBO Velden is op 9 mei 

gehouden. De belangrijkste voorstellen uit deze vergadering op een rij.
- Aanpassing huidig financieel beleid is gewenst.Reserves naar beneden
- Jan,  Kees en Cor gaan met de materie aan de slag. Voortgang in de

maandelijkse bestuursvergadering bespreken. Afronding 1 januari 2019 Jan/Kees/ Cor 01-jan-19
- KBO bestuur beslist hoe en legt verantwoording af aan ALV. Bestuur/ALV 01-mrt-19

03-okt-18 * De werkgroep is de 2e keer bij elkaar geweest.(Concept) discussie nota 
wordt besproken. (Concept) nota te officieel.Volgens Ine is er reeds een
financiële beleidsnota destijds geschreven door Piet Vosbeek en Jo 
van Keeken. Ook is er volgens Ine reeds een regeling  in eerdere
besluitenlijsten hoe om te gaan met opgebouwde reserves.
Ger geeft aan eerst de voorstellen die in de vergadering van 9 mei zijn
kenbaar gemaakt verder uit te werken en in het bestuur te bespreken en 
daarna pas  met de volgende (detail) fase te beginnen.
Afgesproken wordt het volgende:

- Commissie inventariseert wat er in komt en wat er uit gaat.
- Bekeken wordt of er een eerdere beleidsnotitie is en er regeling omtrent Commissie/Ine 01-nov-18

opgebouwde reserves in een eerdere besluitenlijst is opgenomen.
- Voorstellen financiële notitie d.d. 9 mei eerst uitwerken.Daarna details. Commissie 04-dec-18
- De commissie gaat aan de slag en  bespreekt dit in de bestuurs- Commissie 04-dec-18

vergadering in november /december aanstaande.
- We handhaven huidig beleid tot het moment dat er een nieuw beleid is. Bestuur n.v.t

A-1040 06-jun-18 * Werkgroepje van 7 mensen ' Levensvragen' met gratis discussieleider 
van de KBO Limburg. Samen in dialoog over levenseinde naar 2019 Nardje 01-feb-19

03-okt-18 verschuiven. (zie ook B-327) Ondersteuning gespreksleider is mogelijk.
A-1047 05-sep-18 * Themamiddag wijnproeverij in 't 'Hanik in Lomm op 16 oktober 2018

03-okt-18 Weinig belangstelling tot nog toe. Afwachten Nardje/Hermien 16-okt-18
A-1054 05-sep-18 * Ben Gelaudemans stopt op het ende van het jaar bij het kienen.

03-okt-18 - Na de vakantie van Tonnie neemt Ger contact met haar op.
Misschien heeft Tonnie zelf een idee of kandidaat.
Tekst stond fout in nieuwsbrief 116. Rectificatie in nieuwsbrief 117 Ger 15-okt-18

A-1055 05-sep-18 * Tijdens toneelmiddag op 27 november  wordt er tombola gehouden.
03-okt-18 Ine bestelt 3 boodschappen tassen vol. Ook daar prijzen kopen Ine 15-nov-18

A-1056 05-sep-18 * Bij dansmatinee op 27 oktober 2018 wordt - zoals gebruikelijk-tombola 
03-okt-18 gehouden. De belangrijkste voorstellen uit deze vergadering:

Totaal 15-20 prijzen, Bedrag voor prijzen €75,- Verkoop loten € 2,- per st. Nardje/Marie J. 20-okt-18
Advertentie in 'Klokje'.Nardje/Chrit) Publicatie in nieuwsbrief. (Ger)
Annie geeft aan iets minder in de commissie te willen doen (verhuizing) t.k.n. n.v.t.

A-1057 05-sep-18 * In verband met aankopen voor diverse doeleinden vraagt Cor een Cor 01-okt-18
kortingspasje  op naam van de KBO Velden

03-okt-18 - 1 pasje is binnen. Het andere nog niet.
A-1058 03-okt-18 * Van 22 - 28 oktober 2018 actie Jan Linders (snoeptomaat) Op bepaalde

dagen 2 of 3 vrijwiliigers. Levert KBO € 0,55 per bakje op. Proeverij
regelen. Statiegeld actie loopt die week ook.Mensen benaderen moeilijk
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Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 3 oktober 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

- Artikel in nieuwsbrief plaatsen dat actie wordt gehouden. Ger 15-okt-18
A-1058a 03-okt-18 - Ger brengt in dat bestuur niet alle werk zelf moet doen.Meer vrijwilligers

in werkgroepen/commissies.Bestuurslid coördineert (voorbeeld Venray
Voorgesteld wordt daar een afzonderlijk agendapunt van te maken. Ger 01-feb-19

A-1059 03-okt-18 * Vergadering Groot Venlo.Voorstel Regio om gezamenlijk door alle 
verenigingen vergaderkosten € 150,-per jaar te verdelen is niet akkoord.
We betalen reeds aan de KBO Limburg.Besluit is dat Marie José Marie-José/Ine 10-okt-18
brief van de KBO Velden laat uitgaan.(zie ook B-336)

A-1060 03-okt-18 * Informatie ledenvoordeel KBO   mailt Marie-José naar bestuur. Marie-José 10-okt-18
Cor mailt deze informatie naar alle leden die over mail beschikken. Cor 15-okt-18

A-1061 03-okt-18 * Op  Op 29 november 2018 is er weer een belastingcursus. Enkele belasting- Belastinginv. 29-nov-18
invullers van de KBO Velden nemen deel aan deze cursus.

A-1062 03-okt-18 * De KBO Velden heeft zich aangemeld voor de Museum Plus Bus. t.k.n. n.v.t. 
A-1063 03-okt-18 * Gesprek met reiscommissie: Wim Jacobs heeft om een overleg met het 

bestuur gevraagd.Gehouden na vergadering 3 oktober om 11.30 uur.
- Aanwezig: Bestuur, Wim Jacobs, Annie Lommen en Mary Bosboom
- Besproken:Wim heeft eerder aangegeven dat hij uit de commissie gaat

zodra zich een nieuw commissielid aanmeldt. Deze situatie doet zich nu
voor. Mary Bosboom heeft tijdens najaarsreis naar Maastricht 
aangegegeven dat zij Wim graag wil vervangen in de reiscommissie.
Wim wordt bedankt voor de tijd dat hij zich heeft ingezet voor de reizen
Volgens peiling loopt interesse voor reizen terug. Terug naar 1 reis per 
per jaar (voorjaar) vinden de meeste deelnemers voldoende.
Bestuur gaat akkoord metdit voorstel. (zie ook B-338) Reiscommissie n.v.t.
Alles wat per mail binnenkomt stuurt Marie-José door aan Annie. Marie-José
Ine stuurt binnengekomen reisinfo van andere KBO's rechtstreeks naar 
Ine alles digitaal heeft ontvangen.

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 7 november 2018


