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Actie-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 6 juni 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Ine Jacobs en Ger van Rensch afgemeld. Bestuur verder aanwezig.
- Kees van Overveld Plv. voorzitter is deze vergadering voorzitter
- Frans Vousten meldt dat hij 3 nieuwe leden heeft ingeschreven. Verder

heeft hij het slot van de koersbalkist laten repareren. Rekening naar Cor FransV. 10-jun-18
- Jan Keijers meldt zich af voor de volgende bestuursvergadering  t.k.n. 04-jul-18

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2019 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-19
A-927 06-jun-18 * Budget zwerfvuil Dorpsraad. De themamiddagen zijn allemaal gehouden

Themamiddag "een waardig levenseinde"  Opkomst goed. Voor en 
tegen geluiden op dit thema. Besluit KBO (zie ook B-326 besluitenlijst)
Brief naar Dorpsraad. Verslagen bijeenkomsten en kostenoverzicht
bijvoegen. Verzoeken om betaling van resterende bedrag van € 500,- Marie-Josè/Ine 01-jul-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 dient ook op de KBO Ger/Jan/Herm. 10-jun-18

website te komen.Alle bestuursleden dienen verklaring te ondertekenen Jan/Allen 04-jul-18
en mee te brengen in de volgende bestuursvergadering.

- Tekst aanmeldingsformulier dient te worden aangepast. ( zie ook B-325) Ine 04-jul-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 06-jun-18 * Actie Jan Linders aspergeverkoop heeft € 125,- opgebracht.
De volgende acties in september. (braderie/Dorpsfeest/Rad van Fortuin 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-1043 06-jun-18 * Marie-José stuurt een beterschapskaart naar Elly Gubbels ( consulente) Marie-José 10-jun-18

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 4 juli 2018


