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Ac#e-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 8 juni 2016 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Bestuur is compleet
- Frans Vousten meldt 4 nieuwe leden

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 in mei 2017 Ger 01-mei-17
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 door de K.v. K. worden verwerkt. Marie-José 08-jul-16

A-879 08-jun-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: Annie, Nardje, Bep en Marie-José	. Afspraak 13 juni 2016 Werkgroepje 13-jun-16
Geen koffietafel. Theo van der Kerkhof en Toneelclub Horst elk 2 keer.

A-881 04-mei-16 * Sponsoring club spaaractie bij Jan Linders. Annie heeft geïnformeerd Annie 20-jun-16
Alle verenigingen in ALV die bij de KvK staan ingeschreven zouden 
bericht krijgen. Toch nu toe niets van gehoord.

A-897 08-jun-16 * Inloopmiddagen'. Nardje en Hermien Kamphuis bekijken de mogelijk- Nardje/Hermien 01-sep-16
heid om in het najaar Limburgs Museum te bezoeken. De € 45,- uit kas.

A-918 08-jun-16 * Velden leeft!  Wij doen mee op vrijdag 10 juni 2016. Na deze vergadering Marie-José 08-jun-16
indeling en de bezetting van de stand samen regelen.

A-920 08-jun-16 * Samenwerking KBO met BS 'De Startbaan' . Nardje is contactpersoon.
Basisschool stuurt aan op algemene samenwerking met alle
ouderen (o.a. Zonnebloem, Rozenhof). Moet wisselwerking zijn.
Na de vakantie dit punt weer op de agenda zetten. Suggesties welkom. Ger 15-aug-16

A-922 08-jun-16 * Gerda en vrijwilligers vinden invullen van de lijsten met kosten voor
 Eettafel' op dinsdag moeilijk. Bonnetjes blijven in de 'Rozenhof'.
Discussie ontstaat over registreren van inkomsten/uitgaven en waar-
dering vrijwilligers. We komen er in deze vergadering niet uit. 
Voorlopig blijft de huidige werkwijze. (eenvoudig bijhouden kosten)
Werken aan een aanvaardbare regeling die door het bestuur en  de Bestuur 01-jan-17
vrijwilligers van de KBO Velden wordt gedragen.

A-925 08-jun-16 * Op 17 mei 2017 besturendag KBO Limburg. Datum alvast noteren. Bestuur 01-jul-16
A-926 08-jun-16 * Muziekmiddag 'Kerkeböske'in Helden op 9 oktober 2016. In Nieuwsbrief Ger 01-jul-16
A-927 08-jun-16 * IVO viert in 2017 het 100 jarig jubileum. De jubileumcommissie heeft de 

KBO Velden gevraagd om in juni 2017 samen een leuke middag voor
 senioren /ouderen te organiseren. Ine is contactpersoon en benadert Ine 01-jul-16
Ruud Lommen van de jubileumcommissie.

A-928 08-jun-16 * Wim en Truus stoppen na ± 10 jaar met het organiseren van de kien-
middag. Ine en Ger P. nemen de ledenlijst eens goed door en Ger v R. Ine/Ger P. 01-sep-16
plaatst een oproep voor opvolging in de Nieuwsbrief. Ger 15-jun-16

A-929 08-jun-16 * Ger Peeters stopt met Nestorbezorging.Nelly Hauser (nu reserve) neemt
route van Ger over. Jac Brueren wordt reserve. Doorgeven Wim Jacobs. Ger 12-jun-16

A-930 08-jun-16 * Heb je iemand in gedachte die in aanmerking kan komen voor Senior Allen 01-sep-16
van het jaar, dan graag naam aan Ine doorgeven.

A-931 08-jun-16 * Kaarten voor gratis dag in de 'Kasteeltuinen' doorgeven aan Ine en Jac Marie-J/Cor 15-jun-16
van de reiscommissie.

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 6 juli 2016 om 10.00 uur in de BMV.


