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Ac#e-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 6 juli 2016 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Annie komt een half uur later. (andere vergadering)
- Frans Vousten meldt 1 nieuw 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 04-mei-16 * Evaluatie Website KBO Velden in mei 2017 Ger 01-mei-17

Binnenkort bijwerken website. Mutaties aan Ger doorgeven. Bestuur 15-jul-16
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-aug-16

A-901 06-jul-16 * Bestuurssamenstelling Kamer van Koophandel verstuurt Marie-José. Marie-José 01-aug-16
A-879 06-jul-16 * In 2016 bestaat de KBO Velden 60 jaar. Wordt gehouden op 1 oktober.

Geen uitgebreid feest. Bijdrage kas €1.000 is niet toereikend. ( zie B-259)
- Werkgroepje: Annie, Nardje, Bep en Marie-José	. Globaal programma:

Geen koffietafel.  2 koffie/thee, gewone vlaai en 2 consumpties. Nardje
maakt begroting uitgaande van 150 personen. Theo van de Kerkhof en Nardje 15-aug-16
Toneelclub Horst verzorgen grotendeels de middag. Opgave is nodig.
Nardje/Ine zorgen dat opgaveformulier bij nieuwsbrief van 23 aug. komt. Nardje/Ine 15-aug-16

A-881 06-jul-16 * Sponsoring club spaaractie bij Jan Linders. Alle verenigingen die
 in ALV bij de KvK staan ingeschreven zouden bericht krijgen. Niets 
gehoord. Annie informeert opnieuw. Annie 01-aug-16

A-897 06-jul-16 * Inloopmiddagen'. Nardje en Hermien Kamphuis bekijken de mogelijk- Nardje/Hermien 01-sep-16
heid om in najaar Limburgs Museum te bezoeken. Nardje verzorgt 
publicatie met een opgavestrookje voor de nieuwsbrief in augustus. Nardje 01-aug-16

A-920 08-jun-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.
Na de vakantie dit punt weer op de agenda zetten. Suggesties welkom. Ger 15-aug-16

A-922 06-jul-16 Registreren van inkomsten/uitgaven en waardering vrijwilligers 'Open 
eettafel op dinsdag' . Huidige werkwijze (eenvoudig bijhouden kosten)
handhaven en werken aan een aanvaardbare regeling die door het be-
stuur en vrijwilligers van de 'Open eettafel op dinsdag' wordt gedragen. Bestuur 01-jan-17

A-927 06-jul-16 * IVO viert in 2017 het 100 jarig jubileum. Ine heeft overleg gehad met 
Ruud Lommen van de jubileumcommissie. Enkele zaken uit dit gesprek: 
Woensdag 28 juni dag voor senioren/ouderen. Ine wijst op veiligheid:
Stoelen, warme tent, toegankelijkheid tent en toiletten, EHBO etc
Waarom niet in BMV? Kermismatinee laten vervallen? Naar vervolg- Ine/Annie 15-aug-16
gesprek gaan: Ine/Annie. Marie José verstuurt brief  Ger € 1.000,-(zwerfvuil) Marie-José 15-jul-16

A-928 06-jul-16 * Wim en Truus stoppen met het organiseren van de kienmiddag. Truus 
van Rensch heeft interesse getoond. Piet Vosbeek en Hennie Hegger Ine/Ger P./F.V 01-sep-16
worden nog benaderd.

A-930 08-jun-16 * Heb je iemand in gedachte die in aanmerking kan komen voor Senior Allen 01-sep-16
van het jaar, dan graag naam aan Ine doorgeven.

A-932 06-jul-16 * We gaan niet naar feest 'Noeijt Thoês' maar sturen een kaart. Marie- José 25-jul-16
A-933 06-jul-16 * Hartenkreet koopkracht KBO leden naar Tweede Kamer. Leden mailen. Ine 20-jul-16
A-934 06-jul-16 * Sluiting BMV van 8 tot en met 26 augustus 2016. Duidelijk bericht op-

hangen. Ine geeft dit door aan Joep. Ine 15-jul-16
A-935 06-jul-16 * Opleiding belastinginvullers door de KBO Limburg  in de toekomst 

niet meer gratis. Totaal € 11,- per echtpaar. Er is al protest. Afwachten Bestuur 01-okt-16
A-936 06-jul-16 * Joep zou het fijn vinden dat vrijwilligers van de KBO klusjes zouden 

doen in/om de BMV. Volgens het bestuur moet Joep duidelijk zijn: Wat,
wanneer?Annie bespreekt -samen met Joep/afv.bestuur mogelijkheden. Annie/Afv.Bst. 20-jul-16

A-937 06-jul-16 * Avond4Daagse. Organisatie kan beter. Indeling, route, begin tijd etc.
Nardje maakt brief . Met evaluatie meenemen.Verbeteringen doorgeven. Nardje/Allen 20-jul-16

A-938 06-jul-16 * Website KBO Venray bevat info  voor ontspanningsactiviteiten. t.k.n. allen n.v.t
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Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 6 juli 2016 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum
Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 7 september 2016 om 10.00 uur in de BMV. GvR


