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Actie- Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen KBO Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 2 januari 2019 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Bestuur compleet
- Frans Vousten heeft 2 nieuwe leden ingeschreven.
- Om 11.00 uur wordt er een groepsfoto van het bestuur gemaakt. Foto

wordt geplaatst in het Jaarprogramma 2019. Komt uit 31 januari 2019
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.Willen we nog een keer een dergelijke actie

Geen aanvraag waaraan veel werk verbonden. Wel materialen gym etc.
02-jan-19 - Ger P. vraagt Margriet (Gym) Ieder bestuurslid denkt nog eens na. Ger P./Bestuur 01-feb-19

A-965 06-jun-18 * Jaarprogramma 2019 kan misschien beknopter. Marie-José, Ine en Ger 
05-dec-19 bekijken dit. Jaarprogramma 2019 wordt gemaakt. In mei 2019 evalueren. Ine/MJ/Ger 10-mei-19

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

07-nov-18 * De werkgroep is de 3e keer bij elkaar geweest.(Concept) discussie nota 
is naar alle bestuursleden gestuurd. Geen tijd beschikbaar om in de
vergaderingen op 7 november en op 5 december te bespreken. 
Tot 15 december kan ieder bestuurslid zijn/haar zienswijze bij Jan Keijers 
kenbaar maken(zie ook B-345) Ger heeft zienswijze bij Jan ingediend. 

02-jan-19 - Onderwerp niet besproken i.v.m. inrichten ruimte Nieuwjaarsreceptie.
A-1062 03-okt-18 * De KBO Velden heeft zich aangemeld voor de Museum Plus Bus. t.k.n. n.v.t. 
A-1065 07-nov-18 * Belangstelling voor dansmatinee is minder.Moeten we nog doorgaan? 

In elk geval 1 jaar.  Bekijken: Hoe krijgen we meer mensen in de zaal? Nardje/Chrit 01-mei-19
Doelstelling in statuten ' belangen ouderen behartigen' niet vergeten.

05-dec-19 Samenwerking met Arcen/Lomm in overleg 11 febr. In  SOB info boekje. Ine/Marie-José 01-mei-19
A-1067 07-nov-18 * Verzoek Ton/Peter(Biljarten) om terugboeken bijdrage vrijwilligerswerk 

Peter Bol wordt besproken. Vastgesteld wordt dat vergoeding in 
 principe terug kan worden geboekt onder voorwaarde dat zij
 aangeven hoe dit wordt opgevangen in hun meerjarenplan. 

05-dec-18 * Albert Paulus heeft namens biljartafdeling gereageerd. Bestuurs-
meerderheid heeft standpunt om aan bovenstaande voorwaarde,mailtje 
Jan van 2 december 2018 en punt B-346 besluitenlijst vast te houden.

- Ine en Jan gaan naar het gevraagde gesprek met stuurgroep biljarten. 
Bovenstaande voorwaarde +besluit B-346 worden dan kenbaar gemaakt Ine/Jan 15-jan-19

02-jan-19 - Ine leest een mailtje voor dat zij  heeft gestuurd naar Peter Bol. Gaat v.k.a n.v.t
 over belang bijdrage van Peter aan biljartafdeling.Nog geen antwoord.

02-jan-19 - Gesprek tussen afvaardiging bestuur KBO en stuurgroep biljarters Ine/Jan/Stg.Bilj 01-feb-19
heeft nog niet plaatsgevonden.

A-1072 05-dec-18 * Gezamenlijke vergadering en rondgang om de BMV te bekijken van de
KBO's Arcen, Lomm en Velden vastgesteld 11 februari in "De Vilgaard'
BMV. Bijeenkomst 15.00 uur in BMV Vergadering tussen 15.00 en 17.00 
uur. Marie-José regelt dit met KBO's Arcen/Lomm en Thea Brader Marie- José 20-jan-19

A-1074 02-jan-19 * Manon Verhagen van Fysiotherapie Vita Velden wil in 2019 graag
een presentatie houden tijdens een Themamiddag van de KBO. Nardje  Nardje 10-mrt-19
probeert dit in te plannen op 26 maart 2019

A-1075 02-jan-19 * KBO Limburg heeft  AVG groeidocument en AVG Privacy protocol Kees 01-feb-19
 naar afdelingen gemaild. 'Zitten nogal wat haken en ogen aan' aldus 
Kees. Volgende keer op de agenda plaatsen. Kees verdiept er zich in.

A-1076 02-jan-19 * Kerstviering met Tonny Wijnands goed geslaagd. Nardje/ Marie-José
kijken of op Kerstviering 2019  'De Notenkrakers' op kunnen treden. Nardje/Marie J. 15-feb-19
Anders kijken of er andere mogelijkheden zijn.

A-1077 02-jan-19 * Kerststukjes maken.Afgelopen keer weinig bloemen.
Workshop geslaagd. In 2019 weer organiseren. Op jaarprgramma zetten. (Ger) Annie 15-jan-19

A-1078 02-jan-19 * De data van de automatische incassso's van 2018 zullen ook in 2019 



Pagina 2 van 3

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 2 januari 2019 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

aangehouden worden. Op verzoek van Cor publiceert Ger deze in NB. Ger 15-jan-19
A-1079 02-jan-19 * Voorbereiding Algemene Leden Vergadering door DB op 4 februari DB 04-feb-19

om 13.30 uur bij Marie-José thuis. Ine benadert Peter Bouten of daar op 
dinsdag 12 maart 2019 de ALV gehouden kan worden. Ine 10-jan-19

A-1079 02-jan-19 * Ger geeft pluimpje aan  de organisatoren/ vrijwilligers die het afgelopen v.k.a. n.v.t.
de diverse extra acties/activiteiten zo goed hebben georganiseerd.

 De volgende bestuursvergadering wordt gehouden woensdag 6 februari 2019 om 10.00 uur in de BMV



 


