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Ac#e-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 7 september 2016 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Bep afwezig. Chrit is tussen 10.00 en 11.00 uur afwezig. Frans Vousten 

 afgemeld. Kees van Overveld wordt welkom geheten.(Aspirant lid.)

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2017 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-17
A-444 02-mrt-16 * Subsidie RABO bank in maart 2017 aanvragen.  Marie- José 15-mrt-17
A-660 07-sep-16 * Evaluatie Website KBO Velden in mei 2017 Ger 01-mei-17
A-878 03-feb-16 * Formeel dienen er binnen het bestuur -volgens de statuten plaatsver-

vangers te zijn voor de functies voorzitter,secretaris en penningmeester
We kijken ook nog uit naar nieuwe vice- voorzitter. Bestuur 01-dec-16

A-879 07-sep-16 * In 2016 bestaat de KBO Velden 60 jaar. Wordt gehouden op 1 oktober.
- Werkgroepje: Annie, Nardje, Bep en Marie-José	. Programma is rond.
- Raming € 1.000,- wordt overschreden. Is afhankelijk van aantal leden 

Opgeven voor 15 september 2016. Animo heeft 1 oktober ook activiteit.
Volgens Joep niet. Werkgroepje dit toch in de gaten houden. Werkgroepje 25-sep-16

A-920 07-sep-16 * Samenwerking KBO met BS 'De Startbaan' Nardje is contactpersoon.
Basisschool stuurt aan op algemene samenwerking met alle
ouderen (o.a. Zonnebloem, Rozenhof). Moet wisselwerking zijn.
In oktober is er weer een overleg. Nardje 04-okt-16

A-927 07-sep-16 * IVO viert in 2017 100 jarig jubileum. KBO Velden wil middag mee 
organiseren. Ruud Lommen IVO/SV Velden is contactpersoon van de 
jubileumcommissie.Woensdag 28 juni dag voor senioren/ouderen. 
Geen nieuwe ontwikkelingen. Op brief naar Dorpsraad € 1.000,- bedrag
uit zwerfvuil nog geen antwoord. Ine en Annie in werkgroep. Ine/Annie 01-okt-16

A-928 07-sep-16 * Wim en Truus stoppen met het organiseren van de kienmiddag. Truus 
van Rensch heeft interesse getoond. Piet Vosbeek en Hennie Hegger 01-sep-16
hebben geen interesse. Tonnie Daniëls wil 1 keer per maand wel helpen.
Truus vragen of zij iemand weet die mee wil helpen. Ger 01-okt-16

A-935 07-sep-16 * Opleiding belastinginvullers door de KBO Limburg  in de toekomst 
niet meer gratis. Totaal € 11,- per echtpaar. Er is al protest. Afwachten Marie-José/Cor 01-nov-16

A-937 07-sep-16 * Avond4Daagse. Organisatie kan beter. Indeling, route, begin tijd etc.
Vlak voor de volgende Avond4Daagse met organisatie bespreken. Nardje 15-jun-17

A-938 07-sep-16 * Website KBO Venray bevat info  voor ontspanningsactiviteiten. n.v.t
Is niet te vinden. Marie-José informeert in Venray. Marie-José 15-sep-16

A-939 07-sep-16 * Werving belastinginvullers. KBO Limburg. Marie- José  maakt briefje  Marie-José 15-sep-16
Ine zet dit op de mail naar onze leden. Ine 17-sep-16

A-940 07-sep-16 * Najaarsreis KBO 13 september 2016 naar Boppard, de Moezel en
omgeving. Opgave 73 personen. In de bus is plaats voor 62 personen.
Procedure door het bestuur destijds opgesteld roept soms vragen 
op bij die leden die niet mee kunnen. Is een andere procedure mogelijk?
Bestuur nadenken over: Andere- betere- pocedure of deze procedure Bestuur 03-okt-16
handhaven. 'Op dinsdag kunnen we - koken- nooit mee' aldus Gerda.
Volgende keer tijdig aangeven. Dan kunnen we mogelijk een alternatief Gerda/Ine 10-mrt-17
regelen.

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 5 oktober 2016 om 10.00 uur in de BMV.


