
 
Actie-Afsprakenlijst  Bestuursvergadering KBO Velden van 7 maart 2018. 
 
Algemeen. 
Ger van Rensch en Kees van Overveld zijn afwezig wegens ziekte. 
Frans Vousten heeft 2 nieuwe leden ingeschreven. 
 
Communiceren/Afspraken 
 
A 432 2 mrt-16  Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart naar gemeente   Marie-José   15 mrt 2019 

A -927 7 mrt-18    Plan Budget zwerfvuil Dorpsraad. De brieven naar Sabine Wennekers                                

  dokter Kessels, dhr. Baalman en René Smeets zijn verstuurd. 

  Commissie: Ine, Kees, Nardje, Hermien,  en Annie maken afspraak voor 

                                verdere uitwerking van de 4 extra thema middagen     Commissie div. data 
       
A-965 1 nov-17 Jaarprogramma 2019 kan misschien wat beknopter. In juni op  
                                agenda zetten         Ger      1 juni 2018 
 
A-1004   7 mrt-18  Koersballen in de Rozenhof moet nog wennen. Ontwikkelingen in 
  Rozenhof volgen. We komen er in april op terug. Ger P. is bij de gym 
  groepen geweest. De 1e groep heeft slechts 6 leden. De 2e groep 18. 
  Oproep wordt geplaatst. Ook hier ontwikkelingen afwachten.   Bestuur  1 april 2018 
  De gymgroep heeft 1 nieuw lid erbij. 
  Het kienen is vanaf 1 april voortaan in de Rozenhof. 
  Dit wordt kenbaar gemaakt in de komende Nieuwsbrief                   Marie-José            18 maart 2018
  
A-1026   mrt-18  Nieuwe Privacywetgeving. Rond mei protocol opstellen.  
  Eventueel los blad bij Nieuwsbrief  invoegen     Bestuur  1 mei 2018 
 
A-1027 7 febr-18 Op 9 mei 2018 bestuursvergadering financieel gedeelte KBO 
   (Zie ook B-317).  Ger maakt korte notitie en Cor levert   
  financieel opzetje.        Ger/Cor  25 april 2018 
 
A-1032 7 mrt-18 Actie Jan Linders: Ine en Annie hebben met bedrijfsleider 
  Dhr. Hanegraaf gesproken. 5 acties winst verdubbelen. Acties: 
  Pasen,Braderie, Kerstmarkt, Sinterklaas  etc. 
  Commissie: Ine, Annie en Nardje werkt een en ander uit   Commissie div. data 
  Uitgangspunt: leden nauw bij de diverse acties betrekken. 
 
A-1033 7 mrt-18  Rabobank stelt Euro 75.000 beschikbaar (subsidie gaat vervallen) 
  Elk lid van de Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen aan een  
  vereniging. Voor elke vereniging is het belangrijk om zoveel  
  mogelijk stemmen binnen te halen. Ine en Jan bekijken de  
  mogelijkheden en schrijven een informatief stukje voor in de  
  Nieuwsbrief.      Ine/Jan   18 maart 2018 
 
A-1034  7 mrt-18   Uitnodiging vergadering Groot Venlo op 14-03-2018. 
  Ine gaat hier naar toe en zij vraagt Kees om mee te gaan.  Ine/Kees  14 maart 2018 
 
A-1035 7 mrt-18 Kerstviering op vrijdag 14 december. De kleuters hebben vrij op 
  die middag en  komen dus niet. Nardje overlegt met de school  of 
  een andere groep van de school (groep5?) iets kan doen op   
  deze middag      Nardje  1 september 2018 
 
A-1036  7 mrt-18 Rabobank heeft brief gestuurd en zij willen iets betekenen voor onze 
  Senioren in het kader van voorlichting geven o.a. over internet- 
  bankieren etc.  Mooi aanbod maar het past nu nog niet in ons  
  programma. Marie-José laat weten dat we dit in gedachten houden. 
  Nardje bewaart dit aanbod om eventueel in te plannen op een inloop 
  middag.        Marie-José/Nardje   1 mei 2018 
 
A-1037  7 mrt-18  Evaluatie A.L.V. De vergadering is goed verlopen. Er zijn toch wat   
  opmerkingen over de locatie de Vilgaard. De cake was niet lekker 
  Bediening was ook niet  goed geregeld. Annie moest bijspringen. 
  Bekijken of deze vergadering het volgend jaar weer bij Bouten kan. 
  Volgens Cor is de vergadering in de Vilgaard wel goedkoper.           Commissie 1 december 2018 
 



A-1038   7 mrt-18    Ger van Rensch is weer thuis uit het ziekenhuis.  
                                 Wij wensen hem een spoedig herstel toe. Namens het bestuur 
                                  gaan Chrit en Cor op ziekenbezoek bij Ger en nemen een bloemetje mee.    Cor/Chrit      z.s.m. 
 
 
 
               Lijst bespreken in volgende Bestuursvergadering op 4 april 2018. 
 

 

 

 

 

      

    


