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Actie-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 2 mei 2018 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Alle bestuursleden aanwezig. Frans Vousten (kenbaar maken nieuwe leden) niet gekomen

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2019 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-19
A-927 02-mei-18 * Budget zwerfvuil Dorpsraad. We hebben nog 1 themamiddag te gaan 

op 15 mei. Na afloop daarvan brief sturen naar de Dorpsraad. Marie-Josè 01-jun-18
Bijvoegen verslag bijeenkomsten, het kosten overzicht en verzoeken
om de resterende € 500,- aan de KBO over te maken.

A-965 01-nov-17 * Jaarprogramma 2019 kan misschien beknopter. In juni op agenda zetten. Ger 01-jun-18
A-1026 02-mei-18 * Nieuwe Privacy wetgeving. De commissie komt nog 1 keer bij elkaar. Jan/Ger/Kees 16-mei-18

Daarna is de bijlage voor de nieuwsbrief klaar. Ine drukt 355 stuks Ine 25-mei-18
exemplaren af voor de nieuwsbrief(voor 25 mei) 

A-1027 07-feb-18 * Op 9 mei financieel overleg KBO Velden (zie ook B-317) Ger maakt korte
notitie en Cor levert financieel opzetje. Ger/Cor 25-apr-18

A-1027a 09-mei-18 * Extra  bestuursvergadering financieel beleid KBO Velden is op 9 mei 
gehouden. Marie José heeft op 18 mei verslag daarvan gemaakt en 
 naar alle bestuursleden gemaild.
De belangrijkste voorstellen 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

A-1032 02-mei-18 * Acties Jan Linders zijn goed verlopen.Bezetting aspergeverkoop is
goed geregeld. De volgende acties in september. (braderie/Dorpsfeest Ine/Annie en Div. data
Uitgangspunt is leden nauw betrekken bij hulp voor de diverse acties. Nardje

A-1033 02-mei-18 * Subsidie Rabobank. Dit jaar door stemming uitbrengen van leden.
Het voorwerk is gedaan. We werken met 5 verenigingen samen. Jan Jan 07-mei-18
mailt gezamenlijke advertentie naar alle leden KBO. Ook nog in 'Klokje'

A-1035 02-mei-18 * Kerstviering op 14 december 2018. Kleuters hebben dan vrij. Nardje Nardje 01-sep-18
overlegt met school of een andere groep ( groep 5) iets kan doen.

Á-1039 02-mei-18 * Themamiddag over Veiligheid op 26 juni gaat door. Wordt verder Nardje/Hermien 06-jun-18
uitgewerkt.

A-1040 02-mei-18 * Werkgroepje 'Levensvragen' Er zijn 7 belangstellenden. Groepje dient Nardje/Hermien 01-jun-18
zelf begeleiding/ruimte etc te regelen en samen de kosten te delen.

A-1041 02-mei-18 * Bijeenkomst uitwisseling Jaarprogramma's  educatieve activiteiten op
3 juli (9.30-12.00 u) in Tegelen Ine/ Nardje gaan. Marie-José meldt aan. Marie-José 01-jun-18

A-1042 02-mei-18 * Reisverzekering KBO Velden. Deelnemersaan de busreis op 8 mei wordt Cor 05-mei-18
door Cor geregeld. Is belangrijk dat dit gebeurd. 

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 6 juni 2018


