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Actie-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 4 juli 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Jan Keijers heeft zich voor deze vergadering afgemeld
- Frans Vousten meldt dat hij 1 nieuw lid heeft ingeschreven. 

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.

In  september/oktober bekijken om budget voor 2019 aan te vragen. Bestuur 01-okt-18
A-965 06-jun-18 * Jaarprogramma 2019 kan misschien beknopter. In september op agenda Ger 25-aug-18
A-1026 06-jun-18 * Nieuwe Privacy wetgeving. Privacy statement staat op de website

- Bestuursleden die verklaring nog niet hebben ingediend bij Marie-José Jan/Allen 04-jul-18
dienen dit alsnog te doen.

- Eind augustus komt commissie bij elkaar en bekijkt wat nog nodig is Jan/Kees/Ger 25-aug-18
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

06-jun-18 In vergadering verder ingebracht: Differentiatie aanbrengen per groep 
Hoogte reserves bijv. 1 jaarbudget. Contributie KBO gaat grotendeels
op aan afdracht Unie, de nieuwsbrief en felicitatiedienst.

A-1032 04-jul-18 * Actie Jan Linders aspergeverkoop heeft € 125,- opgebracht. Wordt nog
verdubbeld. Plek braderie reserveren. Contact bedrijfsleider Jan Linders Ine/Annie en Div. data
Uitgangspunt is leden nauw betrekken bij hulp voor de diverse acties. Nardje

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-1044 04-jul-18 * Frans Vousten geeft aan dat kaartjes felicitatiedienst en verpakkingen 
cadeau's felicitatiedienst bijna op zijn.Marie-José kijkt voorraad thuis Marie-José 12-jul-18
en bestelt indien nodig 500 of 1.000 kaartjes bij Twan Lommen. Ine gaat Ine 12-jul-18
doos verpakkingen halen in Venlo.

A-1045 04-jul-18 * Beleef Plus in Venray op 28 en 29 september 2018 Organisatie in samen
werking met KBO Limburg. Klein artikel maken in de nieuwsbrief Ger 15-aug-18

A-1046 04-jul-18 * Geld clubkascampagne Rabobank.  Doelstelling eenzame ouderen
a-Voorstel Ine: Mensen die deelnemen aan eettafel op dinsdag morgen 

Nu en dan(wisselend) 1 of 2 personen meebrengen. Deze kunnen mee 
eten. Voordelen:  - Gezellig/nieuwe leden/ kost niets extra's  Nadelen:  
eenzame een sticker opplakken- eerlijke regeling -mensen op wachtlijst)
Marie-José brengt in om bij de kerstviering iets extra's te doen 

- Bij wijze van proef voorstel Ine in de maand september uitvoeren. 
en in bestuurvergadering  in oktober evalueren. (zie ook besluit B-329) Bestuur 03-okt-18

b. Huidige campagne kan veel meer opbrengen. Ruim 140 stemmen voor
KBO Velden is te weinig. Extra aandacht via nieuwsbrief of persoonlijk
Jan Keijers via werkgroep en Ine in nieuwsbrief aandacht aan besteden. Ine en Jan 03-okt-18

c. Aanvraag stimuleringsondersteuning Rabobank doen we dit jaar 
niet mee (zie ook besluitenlijst B-330) In 2019 opnieuw bekijken.

A-1047 04-jul-18 * Themamiddag wijnproeverij in 'Hanik in Lomm.  Plan is 16 oktober 2018
Nardje werkt themamiddag verder uit. Nardje 01-sep-18

A-1048 04-jul-18 * Fietstocht KBO op 3 juli 2018 is afgelast in verband met het warme weer
Niet alle leden hebben mail of hebben deze niet gezien. Volgende keer
contactpersoon bij startpunt. In september wordt fietstocht ingehaald. Organisatie 15-aug-18

A-1049 04-jul-18 * Afspraken/acties vakantiemaanden. Najaarsreis en folder bij nieuws-
brief regelt Ger met Wim Jacobs. Braderiecomité regelt activiteiten Ger/Wim 15-aug-18
braderie(zie ook punt A-1032)

A-1050 04-jul-18 * Ger P. adviseert om Themamiddagen 'Gezonder ouder worden' meer te Bestuur/comm t.k.n.
richten op het bewegen voor ouderen. Niet de ouderen naar Rozenhof 
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Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 4 juli 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum
Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 5 september 2018


