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Actie- Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen KBO Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 5 september 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Afmeldingen van Ger van Rensch/Chrit Janssen voor deze vergadering.
- Marie-José maakt aantekeningen Ger verwerkt deze later in Excel lijst.
- Frans Vousten heeft zich bij Ger afgemeld. Is verder niet kenbaar 

gemaakt aan het bestuur

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.Themamiddagen en afrekering afgerond.

De 2e termijn van deze actie is op 20 juli overgemaakt.
Willen we nog een keer een dergelijke actie?  Veel werk. Bespreken. Bestuur 01-nov-18

A-965 06-jun-18 * Jaarprogramma 2019 kan misschien beknopter. Marie-José, Ine en Ger Marie-José 01-nov-18
in oktober afspraak maken.

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

05-sep-18 De werkgroep is onlangs bij elkaar geweest om basis uitgangspunten 
zuiver te krijgen.

A-1032 05-sep-18 * Braderie-actie Jan Linders op 9 september. Rad van Fortuin voor € 1,-
- Jan Linders levert mooie prijzen en zorgt ook dat ze zelf aanwezig zijn. Dirk Hanegraaf 09-sep-18
- Ine heeft kraam geregeld. Ger Peeters regelt de Rabo vlag Ine/Ger 09-sep-18
- Ine en Annie zijn bij aanvang van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig.
- Nardje belt vrijwilligers die zondag ( blokken van 1,5 uur) willen staan. Nardje 06-sep-18
- In december is er weer een Zwrte Pieten actie t.k.n. 01-dec-18

05-sep-18 * Nardje zit niet in commissie Jan Linders (Goede Doel) Deze commissie 
bestaat uit Ine en Annie samen met bedrijfsmanager van Jan Linders. Ine/Annie/Dirk Div. data

A-1040 06-jun-18 * Werkgroepje van 7 mensen ' Levensvragen' met gratis discussieleider 
van de KBO Limburg. Samen in dialoog over levenseinde naar 2019 Nardje 01-feb-19
verschuiven. (zie ook B-327)

A-1046 05-sep-18 * Geld clubkascampagne Rabobank.  Het gratis mee-eten in de maand 
september is niet doorgegaan. De dames die koken stonden er uit-
eindelijk niet achter. Gaan we het geld van de clubactie op een andere 
manier besteden?  Doel blijft wel 'eenzame ouderen'. Nog bespreken. Bestuur 01-dec-18

A-1047 05-sep-18 * Themamiddag wijnproeverij in 'Hanik in Lomm.  Plan is 16 oktober 2018
- Artikel in nieuwsbrief en 'Klokje' plaatsen. Nardje/Ger 01-okt-18
- Aanmelden bij Nardje/Hermien. Bijdrage € 10,- via automatische incasso Nardje/Hermien 05-okt-18
- Maximaal kunnen 25 personen mee.

A-1048 05-sep-18 * Fietstocht KBO op 3 juli 2018 is afgelast in verband met het warme weer
Verplaatst naar dinsdag 18 september 2018. Ine zal nog mailtje sturen. Ine 12-sep-18

A-1051 05-sep-18 * Aanvraag subsidie 2019 gemeente Venlo. Aanvraag voor 1 oktober 
indienen. Ine en Marie-José werken gegevens uit en diene aanvraag in. MarieJ/ Ine 25-sep-18

A-1052 05-sep-18 * Vragen brief Groot Venlo beantwoordt Marie-José als volgt: Marie-José 10-sep-18
- " Omgaan met levenseinde" gaat KBO Velden zelfstandig behandelen.
- Uitwisseling Kerst-Paasvieringen is akkoord.

A-1053 05-sep-18 * Ine en Jan nemen deel aan vergadering van Groot Venlo. Ine/Jan 12-sep-18
A-1054 05-sep-18 * Ben Gelaudemans stopt op het ende van het jaar bij het kienen. Ger Ger 01-okt-18

Peeters neemt contact op met  Tonnie Daniëls hoe dit kan worden
geregeld. Misschien heeft Tonnie zelf een idee of kandidaat.

A-1055 05-sep-18 * Tijdens toneelmiddag wordt er tombola gehouden. Totaal 20-25 goede
prijzen. Lotenverkoop in een kleur. Gemakkelijke te verkopen. Tombola Ine/Annie/ 01-nov-18
wordt gedeeltelijk gesponsord door Jan Linders. Nardje 

A-1056 05-sep-18 * Bij dansmatinee op 27 oktober 2018 wordt tombola gehouden met
gekochte prijzen. Nardje gaat met vriendin winkelen en kijkt dan naar Nardje/Marie J.
prijzen/prijsjes. Marie-José helpt mee indien nodig.
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Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 5 september 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum
A-1057 05-sep-18 * In verband met aankopen voor diverse doeleinden vraagt Cor een Cor 01-okt-18

kortingspasje  op naam van de KBO Velden

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 3 oktober 2018



 


