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Actie-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 6 december 2017 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Bestuur allemaal aanwezig.
- Frans Vousten meldt het mooie aantal van 6 nieuwe leden. 
- Bep tracteert op stukje banketstaaf. Zij is onlangs gekozen tot Senior

van het jaar.

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2018 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-18
A-444 02-mrt-16 * Subsidie RABO bank in maart 2018 aanvragen.  Marie- José 15-mrt-18
A-927 06-dec-17 * Plan voor toegekend budget zwerfvuil € 1.000,- is naar Dorpsraad 

Op 27 maart 2018 Sabine Wennekers en Dr. Kessels. Op 17 april 2018  
apotheker de heer Baalman en op 15 mei 2018 René Smeets. Aan dag 
beweging in Arcen kan Velden ook aan meedoen. Brieven verzenden. Commissie/MJ 01-jan-18

A-965 01-nov-17 * Jaarprogramma 2018 kan misschien beknopter. Voor het jaar 2018 nog
huidig programma aanhouden. In 2018 (voor 2019) opnieuw op agenda. Ger 01-jun-18

A-984 06-dec-17 * Maken van kerststukje worden door Nellie Geurts en Annie verzorgd.
Op 12 december 2017 is deze workshop in de BMV.Totaal 26 stuks Nellie/Annie 10-dec-17
aanmeldingen. Is heel mooi. In 2018 weer opnieuw organiseren. 
In het jaarprogramma 2018 opnemen. Zaalhuur rekening 'Open Inloop'. Ger/Cor 01-jan-18

A-998 06-dec-17 * Voorstelling senioren toneel 60+ uit Horst door 130 personen goed
bezocht. In 2018 weer voorstelling in jaarprogramma opnemen. Ger 01-jan-18

A-1004 06-dec-17 * Koersballen draait iets met verlies. Ger P is bij gym geweest.Er zijn daar 
enkele afmeldingen. Rest van de activiteiten in februari 2018 evalueren. Bestuur 01-feb-18

- Koersballen in de Rozenhof kan starten januari 2018. Nog regelen Frans/Ine 01-jan-18
A-1007 05-jul-17 * Buma rechten nu door Provincie. Op 1 januari 2018 voor opdrachtgever. Bestuur 01-jan-19

Afwachten op antwoord van de provincie.
A-1011 06-dec-17 * In jaarprogramma 2018 bij klussendienst Cor Vosbeek als eerste contact

persoon vermelden. De andere 3 contactpersonen daarachter opnemen. Ger 01-jan-18
A-1020 06-dec-16 * Mailtje Ine 'Beej praote':

a-Plan Dorpsraad zie punt A-927;  Koersballen zie punt A-1004 en 
Organisatie reizen zie B-305

b-Kienen vandaag de laatste keer bij 'De Sport' . Op 20 december 2017 bij
Bart. Er ontstaat een discussie dat de organisatie van het kienen niet 
precies weet waar/wanneer er wordt gekiend. Voorzover niet duidelijk Ine
zal Ine de organisatie nader informeren.Week 1 -3 in Jaarprogr.opnemen. Ger 01-jan-18

c-Gebruik/huur Rozenhof. Nog geen beheercommissie. Als KBO blijven 
we dinsdag-donderdag eettafel verzorgen. De KBO gaat niet in de 
beheercommissie plaatsnemen. Privé mag iedereen dat zelf beslissen. t.k.n n.v.t

d-Na de feestdagen(Jan 2018)gesprek mer assistent bedrijfsleider van Jan 
Linders. Ideeën	zijn soep met 'Gekke Maondaag', wafels op einde van Ine/Annie 10-jan-17
het jaar. Ine en Annie gaan in overleg met assistent bedrijfsleider.

A-1021 06-dec-17 * Ine vergadert met vrijwilligers felicitatiedienst tussen Kerst/ Nieuwjaar 
 Aan de orde komt ook contactpersoon felicitatiedienst.

A-1022 06-dec-17 * Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari 2018 in de BMV. Ine maakt Ine 08-dec-17
uitnodiging. Ger regelt met Renita dat deze bij de Nieuwsbrief 108 komt. Ger/Renita 10-dec-17

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 3 januari 2018 


