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Actie-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

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

Algemeen
- Kees heeft zich afgemeld. Rest van het bestuur is aanwezig.
- Ine meldt 1 nieuw lid. Dient nog ingeschreven te worden.

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2018 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-18
A-444 02-mrt-16 * Subsidie RABO bank in maart 2018 aanvragen.  Marie- José 15-mrt-18
A-927 03-jan-18 * Van plan budget zwerfvuil Dorpsraad heeft Cor € 500,- binnen. 

Op 27 maart 2018 Sabine Wennekers en Dr. Kessels. Op 17 april 2018  
apotheker de heer Baalman en op 15 mei 2018 René  Smeets. Aan dag 
beweging in Arcen kan Velden ook aan meedoen. 
De 4 stuks brieven binnenkort nog versturen. Commissie/MJ 01-feb-18

A-965 01-nov-17 * Jaarprogramma 2018 kan misschien beknopter. Voor het jaar 2018 nog
huidig programma aanhouden. In 2018 (voor 2019) opnieuw op agenda. Ger 01-jun-18

A-998 03-jan-18 * Groep seniorentoneel Horst weer vastleggen voor 27 november 2018 Nardje 15-jan-18
A-1004 03-jan-18 * Koersballen draait iets met verlies. Ger P is bij gym geweest.Er zijn daar 

enkele afmeldingen. Rest van de activiteiten in februari 2018 evalueren. Bestuur 01-feb-18
- Koersballen in de Rozenhof start vrijdag 5 januari 2018. 

Afspraken:  Frans V. en Coen V. brengen mat naar de 'Rozenhof'. Frans V/ Coen 05-jan-18
- Tot april geen huur. Tot april koersballen voor € 1,50 en koffie voor € 1,-
- Kast in de BMV blijft beschikbaar onder andere voor de gym.

A-1007 03-jan-18 * Buma rechten nu door Huis van de Sport met subsidie van Provincie. 
Ontwikkelingen betalen Buma rechten afwachten. Bestuur 01-jan-19

A-1020 03-jan-18 * Mailtje Ine 'Beej praote':
a-Plan Dorpsraad zie punt A-927;  Koersballen zie punt A-1004 en 
b-Kienen tot begin april 2018 bij Bart(week 1 en 3). Daarna mogelijkheden Ine 01-mrt-18

in de Rozenhof bekijken.
c-Gebruik/huur Rozenhof. Nog geen beheercommissie. Bestuur 01-mrt-18
d-Na de feestdagen(Jan 2018)gesprek met nieuwe bedrijfsleider van Jan 

Linders. Ideeën	zijn soep met 'Gekke Maondaag', wafels op einde van Ine/Annie 20-jan-18
het jaar. Ine en Annie gaan in overleg met nieuwe bedrijfsleider.

A-1021 03-jan-18 * Ine vergadert met vrijwilligers felicitatiedienst op 16 januari 2018 Ine 16-jan-18
 Aan de orde komt ook contactpersoon felicitatiedienst.

A-1023 03-jan-18 * Besluiten evaluatie Kerstviering 2017 (zie besluitenlijst punt B-311)
A-1024 03-jan-18 * Kerstmiddag 2018 mogelijk verplaatsen naar vrijdag 14 december 2018

Troubadoor Tonny Wijnands vragen of datum nog vrij is. Chrit 03-jan-18
Joep vragen of de zaal dan beschikbaar is. Annie/Nardje 03-jan-18

A-1025 03-jan-18 * Evaluatie Nieuwjaarsreceptie. Is gezellig .De opkomst valt tegen.
Waar ligt het precies aan? Volgend jaar berichtje in het 'Klokje' zetten. Commissie 15-dec-18

A-1026 03-jan-18 * Nieuwe Privacy wetgeving. Artikel van Ger kan in nieuwsbrief 109
Rond mei protocol opstellen waarin wordt weergegeven hoe wij als Bestuur 01-mei-18
bestuur van de KBO verantwoord met deze wetgeving kunnen omgaan.

A-1027 03-jan-18 * Aandachtspunten: Voorbereiding Algemene Leden Vergadering. 
 Opnieuw bespreken ALV- Plaatsen volgende vergadering op agenda. Ger 30-jan-18
Ine en Marie-José zijn aftredend. Cor en Jan met elkaar overleggen Cor/Jan 05-feb-18
over 'schaduw' penningmeester. Bep bekijkt rustig of ze al dan niet zal Bep 07-feb-18
aftreden en neemt besluit in de bestuursvergadering op 7 februari 2018
Bij Bouten dit jaar geen vergadering(verbouwing). Joep vragen of we Annie/Ger 04-jan-18
op 6 maart in BMV vergadering kunnen houden. Huishoudelijk DB 20-feb-18
reglement bij jaarstukken voegen. Marie- José roept in de maand Marie- José 25-jan-18
januari het dagelijks bestuur bij elkaar. (voorbespreken ALV)
De contributie wordt in 2018  voor onze leden niet verhoogd.(€	24,- )	

A-1028 03-jan-18 * Printer KBO is defect. Niet meer te repareren. Jan bekijkt op 'Google' Jan 01-feb-18
naar de mogelijkheden voor een nieuwe printer voor de KBO.

A-1029 03-jan-18 * Jo van Keeken maakt artikel belastingservice voor de nieuwsbrief van Jo 20-feb-18
februari.

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 7 februari 2018


