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Actie- Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen KBO Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 6 maart 2019 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Bestuur is compleet
- Frans Vousten heeft 3 nieuwe leden ingeschreven.
- Verder heeft hij nieuwsbrief 120 gelezen. Daar staat in dat hij meer dan

 15 jaar leden heeft geworven. 'Dat zijn veel meer jaren" geeft Frans aan.
Hij is duidelijk teleurgesteld. Ine kijkt dit na en de redactie plaatst een
rectificatie in de volgende nieuwsbrief. Ine/Ger 03-apr-19

- Ger geeft aan dat dit laatste keer (na 12 jaar) is dat hij de notulen 
verzorgt. Ine bedankt hem  voor het vele werk in deze periode.

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2019 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-19
A-1027a 09-mei-18 * Extra  bestuursvergadering financieel beleid KBO Velden is op 9 mei 

gehouden. Werkgroep bestaat uit Jan/Kees en Cor.  
Voor de diverse acties in 2018 zie afsprakenlijst  van 2 januari 2019

06-feb-19 * Voorstellen van enkele bestuursleden nog verder uitwerken. Nieuwe 
ideeën welkom. In april komt werkgroep met definitief voorstel. Werkgroep 03-apr-19

A-1062 03-okt-18 * De KBO Velden heeft zich aangemeld voor de Museum Plus Bus. 
07-feb-19 - Dinsdag 25 juni is goedgekeurd naar het Noord Brabantsmuseum.
06-mrt-18 - Marie-José neemt contact met reiscommissie. Mensen met beperking 

en 70 plussers hebben voorrang.Afvaardiging bestuur mee organiseren. M.J./Reiscomm. 15-mrt-19
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
07-feb-19 - Samenwerking met Arcen/Lomm moeten we nog afwachten. 
06-mrt-19 - Suggesties: In voorjaar met de kermis houden, gratis entree, meer 

reklame komen we  niet veel verder. Misschien in ALV vragen.
Voorlopig najaar laten staan.Indien nodig tijdig Craenmehr vragen Nardje 03-apr-19

A-1067 07-nov-18 * Verzoek Ton/Peter(Biljarten) om terugboeken bijdrage vrijwilligerswerk 
Peter Bol wordt besproken. Werkgroep namens bestuur Ine, Jan en Cor
Voor de diverse acties in 2018 zie afsprakenlijst  van 2 januari 2019

06-feb-19 - Eerder gesprek met stuurgroep biljarters krijgt vervolg. Werken aan Ine, Jan en Cor 15-jun-19
een voorstel dat door beide partijen gedragen wordt. Bestuursbesluit
B-346 van 5 december 2018 blijft vooralsnog van toepassing.

06-mrt-19 - Er is vergadering gehouden. Binnenkort nogmaals vergaderen. In april Comm/Stuurgr. 13-mrt-19
voorstel in bestuursvergaderinmg bespreken/besluiten. Comm/Stuurgr. 03-apr-19

A-1075 06-feb-19 * KBO Limburg heeft  AVG groeidocument en AVG Privacy protocol Kees 01-feb-19
 naar afdelingen gemaild. Kees heeft er zich in verdiept. Is allemaal
niet zo spannend. Wij hebben al het nodige geregeld en zijn voorzichtig
met de Privacy. Bij activiteiten foto's maken/publiceren kenbaar maken. Organisatie Div.data

A-1076 02-jan-19 * Kerstviering op 17 december 2019 spoedig invullen. Anders wordt 
het moeilijk om een geschikte groep te vinden voor een leuke middag. Nardje/Marie J. 03-apr-19

A-1083 07-feb-19 * Evaluatie nieuwsbrief 120. De echtgenote van Herman Rothoff heeft 
een vraag gesteld over een groepsfoto van de schoolklas. Heeft 
betrekking op de naam Mientje Seelen. Redactie kijkt dit na en Redactie 03-apr-19
benadert de familie Rothoff.

A-1084 06-mrt-19 * Algemene Leden Vergadering op 12 maart 2019. Koffie met cake nog 
regelen met Bouten. Cake van Fleuren? (Nu en dan sponseren prijzen
bij het dansmatinee.)

A-1085 06-mrt-19 * Financiële samenwerking Seniorenzitting 'De Wuilus' Zitting voor 
senioren loopt terug. Als je iets extra's wilt kost dat geld. Hetzelfde
is van toepassing bij de Dorpsfeesten. Een experiment met 'De Wuilus"
 aangaan wordt goedgekeurd.Voorgesteld wordt bijdrage 500-600 euro.
Wel moet er kwaliteit geleverd worden en er moet inspraak mogelijk zijn.
Ine en Ger P. zijn contactpersonen namens de KBO

A-1086 06-mrt-19 * Op 13 maart 2019 om 13.30 uur gaan Marie-José en Kees naar de Marie J./Kees 13-mrt-19
vergadering van de regio KBO Venlo,Blerick e.o.

A-1087 06-mrt-19 * Origineel jaarverslag en notulen mailen naar Marie- José Ger 15-mrt-19
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Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 6 maart 2019 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 3 april 2019 om 10.00 uur in de BMV.



 


