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Ac#e-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 4 mei 2016 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Ine afwezig (In kliniek in  Krefeld). Marie-José	coördineert vergadering
- Bep is iets later- Na afhandeling lijst inkomende- en uitgaande post.
- Frans Vousten meldt 1 nieuw lid

Frans meldt verder nog:
- Frans overhandigt Cor € 45,- voor huur zaal koersballen
- Fles bessen sap geeft Marie- José aan de heer Heek in La Providence.
- Gymnastiek les nog inhalen. Ger P. benadert Magriet v/an der Stegen.

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.Wordt keurig door Herman bijge-

houden ziet er netjes uit. Mei 2017 opnieuw evalueren. Ger 01-mei-17
Cor wil graag het aantal weten dat dagelijks de website bezoekt. Herman/Ger 01-jun-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 04-mei-16 * Bestuurssamenstelling op lijst Kamer van Koophandel niet actueel.
Alles moet digitaal, niet gemakkelijk en veel werk. Marie-José heeft alle
gegevens binnen en zorgt dat deze binnenkort door de K.v. K. worden Marie-José 15-mei-16
verwerkt.

A-879 03-feb-16 * In 2016 bestaat de KBO Velden 60 jaar. Geen uitgebreid feest. 
Datum is vastgesteld op zaterdag 1 oktober 2016 Bijdrage uit kas €1.000

- Werkgroepje is: Ine, Annie, Nardje, Bep en Marie-José	. Werkgroepje
is vrij groot. De volgende keer maximaal 3 personen in werkgroep.

04-mei-16 Aansluitend aan deze vergadering maakt werkgroepje afspraak voor Werkgroepje 10-jun-16
verder plan van aanpak. Plan is nu: Toneelgroepje Horst en koffietafel.

A-881 04-mei-16 * Sponsoring club spaaractie bij Jan Linders. Annie heeft ge ïnformeerd Annie 15-mei-16
Alle verenigingen in ALV die bij de KvK staan ingeschreven zouden 
bericht krijgen.Verneem je iets van spaaractie dan dit Annie doorgeven.

A-897 04-mei-16 *  'Inloopmiddagen'. Hermien Kamphuis is nu terug van vakantie. Nardje Nardje 01-jun-16
vraagt binnenkort Hermien. 

A-902 04-mei-16 * Gratis voorlichtingsmiddag over veiligheid ouderen op dinsdag 31 mei
Folders komen in mei bij de nieuwsbrief. Advertentie in 'Klokje' Marie-J./Wim 20-mei-16
regelt Marie- José met Grafilom. Stoelen/tafels gereed zetten 13.30 uur Bestuur 31-mei-16

A-913 04-mei-16 * ALV Peel en Maas zijn Marie-José, Nardje en Cor op 11 april geweest.
Doorgegeven: Vergadering oostzijde Maas aan laten sluiten aan Regio 
vergadering. In de toekomst aan vasthouden. MJ/Cor/Nardje 05-apr-17

A-914 04-mei-16 * Zitdansen eigen bijdrage verplicht. Deelnemers loopt terug. Met 10
deelnemers komen we nog uit de kosten. In de gaten houden. Annie/Ger P. 01-dec-16

A-917 04-mei-16 * Annie en Nardje gaan naar de kennismakingsbijeenkomst voor kader-
leden op 1 juni in Venray. Nardje verzorgt inschrijving. Nardje 15-mei-16

A-918 04-mei-16 * Velden leeft!  Wij doen mee op vrijdag 10 juni 2016. Opgave en reser- Marie-José 08-mei-16
veren van een stand van 3 meter.Chrit bekijkt mogelijkheden dia's/foto's Chrit 15-mei-16
Middag/avond - als het kan vrijhouden. In de bestuursvergadering Bestuur 08-jun-16
van 8 juni verdere afspraken maken.

A-919 04-mei-16 * Iedereen krijgt gratis kaartje voor de Beleef Plus Sittard. Marie-José 23-mei-16
A-920 04-mei-16 * Samenwerking KBO met BS 'De Startbaan' . Nardje is 7 april bij overleg 

geweest.Basisschool stuurt aan op algemene samenwerking met alle
ouderen (o.a Zonnebloem, Rozenhof). Op 8 juni 2016 volgend overleg.
Na de vakantie dit punt weer op de agenda zetten. Suggesties welkom. Bestuur 15-aug-16

A-921 04-mei-16 * Mail Post NL/ KBO Limburg over brievenbussen in Velden.Ons dorp  
heeft 7 brievenbussen en Post NL wil er daarvan 3 weghalen.  Advies 
bestuur: Bij Rozenhof geen extra brievenbus. Nabij fietspad tussen de 
Oude Schandeloseweg en Schandeloseweg een extra bus plaatsen.
Is een gunstig punt nu het BMV daar ligt. Ger beantwoordt de mail. Ger 10-mei-16

A-922 04-mei-16 * Gerda heeft problemen met het invullen van de lijsten met kosten voor
de ' Eettafel'op dinsdag. Is moeilijk. Graag iemand anders laten doen.
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Op dit moment komen we er samen niet uit. Volgende keer bespreken. Bestuur 08-jun-16
Afgesproken wordt: Gerda vraagt Truus Hafmans.Voorlopig gaan we Gerda 15-mei-16
op de oude wijze door (eenvoudig bijhouden kosten). 

A-923 04-mei-16 * Annie  meldt in de rondvraag dat de contacten tussen Ine, Annie
en Ellen niet vloeiend verlopen. Voorgesteld wordt dat, wanneer er
zaken in werkgroepen niet goed lopen deze in de eerstvolgende 
bestuursvergadering aanhangig worden gemaakt. (zie ook B-257) Bestuur 08-jun-06

A-900 04-mei-16 * Met MuseumPlusBus naar van Gogh Museum op 21 april 2016 is goed  
verlopen. Marie-José volgt de mogelijkheden met de Museum Plus Bus. Marie-José 01-okt-16

A-915 04-mei-16 * Kermisdansmatinee op 28 mei 2016 Afspraken: Flyers mailt Marie-José Marie-José 12-mei-16
Loten bij tombola blijven in de zaal. Totaal 50 prijzen. Annie verzorgt Annie/Bep 25-mei-16
tombola en een kort openingswoord. Chrit coördineert dansmatinee. Chrit 20-mei-16

A-916 04-mei-16 * Wandel4daagse. Claudia heeft indeling posten overgenomen. Indeling 
van de posten voopr de KBO leden afwachten. Comité 10-mei-16

A-924 04-mei-16 * Ger gaat namens KBO naar 'Openluchttheather 7 mei (Oorlogsverhalen) Ger 07-mei-16

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 8 juni  2016 om 10.00 uur in de BMV (1 week later)


