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Ac#e-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 2 november 2016 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Bep- Ziek en afgemeld. 
- Frans Vousten is later. Bij binnenkomst meldt hij dat hij 2 nieuwe leden

heeft ingeschreven.
- Vervoerspas 70+ gewijzigd. Arriva neemt verplichting Arriva niet over.

Wel de streektaxi, maar niet de vervoersbus Roermond/Nijmegen.
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 07-sep-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-dec-16

A-920 02-nov-16 * Op 19 oktober 2016 is er weer een overleg geweest. Per groep wil de 
school een activiteit met de ouderen. (KBO/Zonnebloem/Rozenhof). Nardje 01-jan-17

- Artikel voor voorlees oma's/opa's in nieuwsbrief december plaatsen. Nardje/Ger 25-nov-16
A-927 02-nov-17 * IVO viert in juni 2017 100 jarig jubileum. KBO Velden wil middag mee 

organiseren. Voorlopig vastgesteld op dinsdag 27 juni 2017
In brief naar Dorpsraad € 1.000,- gevraagd. Is toegekend voor infor-
matief-  en niet voor feestprogramma. Volgend overleg op 22 november 2016 Ine/Annie 22-nov-16

A-928 02-nov-16 * Wim en Truus stoppen met het organiseren van de kienmiddag. Truus 
v.Rensch wil dit na 1 januari 2017 wel mee regelen. (Geen kartrekker) 
Tonnie Daniëls wil 1 keer per maand helpen. Huub Vergeldt is niet Ger P. 01-nov-16
beschikbaar. Ben Gelaudemans reageert nog. Ine en Marie-José	gaan
gesprek met Truus aan. Ine/Marie-José 04-nov-16

A-935 07-sep-16 * Opleiding belastinginvullers door de KBO Limburg  in de toekomst 
niet meer gratis. Totaal € 11,- per echtpaar. Er is al protest. Afwachten Marie-José/Cor 15-dec-16

A-937 07-sep-16 * Avond4Daagse. Organisatie kan beter. Indeling, route, begin tijd etc.
Vlak voor de volgende Avond4Daagse met organisatie bespreken. Nardje 15-jun-17

A-949 02-nov-16 * Er is een nieuwe subsidieaanvraag van ± € 6.000,-ingediend. Afwachten t.k.n. n.v.t.
A-950 02-nov-16 * Marie-José en Ria Hermans naar belasting bijscholing. Frans van Neer Marie-José/Ria 04-nov-16

gaat rechtstreeks vanaf Swalmen.
A-951 02-nov-16 * Op 14 november 2016 vergadering KBO Regio. Marie-José/Cor gaan Marie-José/Cor 14-nov-16

naar vergadering. Bespreken: Wat heeft werving KBO Limburg gekost
en wat heeft een en ander al opgeleverd?

A-952 02-nov-16 * Huur/verhuur ' Rozenhof'. Ine heeft dit gevolgd en blijft dit volgen. Ine 01-feb-17
Geen onrust zaaien bij de mensen van de 'Rozenhof'zolang er niets aan 
de hand is.

A-953 02-nov-16 * Bezoek Wereld paviljoen/Missiehuis Steyl. Commissie inloopmiddagen Nardje 01-feb-17
bekijkt of dit een activiteit is voor inloopmiddagen 2017

A-954 02-nov-16 * Acitiviteit: Dansmatinee op 26 november 2016. Geen kleuren posters. Commissie/Ine 10-nov-16
Ine maakt posters.Vlag RABO- Ja. Binnenkort komt commissie samen. 

02-nov-16 - Opkomst afwachten. Daarna besluiten of we in 2017 met dansmatinee Commissie 01-feb-17
moeten doorgaan of daarvoor een andere - dans- activiteit houden.

A-955 02-nov-16 * Kerstviering 2016. 'Parlemoer' uit Venlo treedt op. Commissie komt bij Commissie 10-dec-16
elkaar, legt een en ander in draaiboek vast, bespreekt dit tijdig met  Ine.

A-956 02-nov-16 * Nieuwjaarsviering op 3 januari 2017 in het BMV. Commissie regelt dit Commissie 15-dec-16
met beheerder BMV. Stoelen etc. zelf regelen in theater/sportcafé.

A-957 02-nov-16 * Nieuwe activiteit: Darten bij Peter Bouten? Ine overlegt met Jan Arts. Ine 01-dec-16
Algemene oproep levert dikwijls weinig belangstelling op. De verga-
is niet direct een voorstander van persoonlijke benadering. Afwachten.

A-958 02-nov-16 * Bezoek aan Bep. Cor en Chrit gaan woensdagmiddag 2 november 2016 Cor/Chrit. 02-nov-16
A-959 02-nov-16 * Afspraak met felicitatiedienst op 8 december 2016 in 'De Rozenhof '. Gerda 01-dec-16

Gerda brengt de lijsten rond.
A-960 02-nov-16 * Als zich leden van de zitdansgroep afmelden diet dit altijd via Ger Ger P. 01-dec-16

Peeters te geschieden. 

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 7 december 2016 om 10.00 uur in de BMV.


