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Ac#e-	Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen	KBO	Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 1 februari 2017 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Ine afgemeld breuk/kneuzing linker arm
- Gerda afgemeld. 
- Bep afgemeld
- Kees coördineert tijdens deze vergadering.
- Frans Vousten meldt 2 nieuwe leden.

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2017 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-17
A-444 02-mrt-16 * Subsidie RABO bank in maart 2017 aanvragen.  Marie- José 15-mrt-17
A-660 07-sep-16 * Evaluatie Website KBO Velden in mei 2017 Ger 01-mei-17
A-878 03-feb-16 * Formeel dienen er binnen het bestuur -volgens de statuten plaatsver-

vangers te zijn voor de functies voorzitter,secretaris en penningmeester
We kijken ook nog uit naar nieuwe vice- voorzitter. Bestuur 01-mrt-17

A-927 04-jan-17 * IVO viert in juni 2017 100 jarig jubileum. Op 27 juni 2017 middag voor 
Senioren/ouderen. Commissie heeft KBO en Jeu de Boules vereniging
 gevraagd om mee te organiseren. In januari is er weer overleg geweest. Ine/Annie 06-mrt-17
Is € 1.000,- (zwerfvuil)- informatief programma- niet haalbaar dan op 
andere wijze organiseren. Ine en Kees werken hiervoor plan uit. Ine/Kees 06-mrt-17

A-949 02-nov-16 * Er is een nieuwe subsidieaanvraag van ± € 6.000,-ingediend. Afwachten t.k.n. n.v.t.
04-jan-17 - Is uitgesteld. Begin februari krijgen we bericht van de gemeente Venlo.
01-feb-17 - Ine/ Marie- José contact met gemeente. Bedrag nodig voor begroting Ine/Marie-José 06-mrt-17

Eveneens vullen ze dan samen het enquête formulier in. 
A-953 01-feb-17 * Bezoek Wereld paviljoen/Missiehuis Steyl. Is ± 2 uur rondleiding niet Nardje 01-feb-17

te veel? Groep van 15 personen. Vervoer voor mensen die geen vervoer
hebben. Nardje werkt e.e.a. uit. Wel opgeven. Bericht in Nieuwsbrief. Nardje 01-mei-17

A-957 02-nov-16 * Nieuwe activiteit: Darten bij Peter Bouten? Ine overlegt met Jan Arts. Ine 01-apr-17
01-feb-17 Ine is niet aanwezig. Verdere ontwikkelingen afwachten.

A-961 01-feb-17 * We hebben gekozen voor 1 Dansmatinee op zaterdag 28 oktober 2017 
Muziek spoedig regelen door werkgroep. Chrit 15-feb-17
Commissie dansmatinee dient muziek/orkest nog te regelen.

A-964 04-jan-17 * Procedure gebruik vlag KBO in kerk is duidelijk. Chrit (1) en Hay L. (2) n.v.t.
Zwart vaandeltje/sherp aan vlag aan Bep vragen wat mogelijk is. Chrit 01-mrt-17

A-965 01-feb-17 * Jaarprogramma 2018 kan misschien beknopter. Volgende werkgroepje 
Ine, Marie-José, Kees en Ger bekijken voor 1 juli 2017 wat mogelijk is. Werkgroepje 01-jul-17

A-967 01-feb-17 * Voorbereiding Algemene Leden Vergadering op 7 maart 2017
Uitnodiging/agenda, notulen, jaarverslag en financieel verslag zijn
vrijwel afgerond.Worden nog via mail verstuurd aan alle bestuursleden Dagelijks Best. 10-feb-17
 Begroting wacht nog op subsidie gemeente ( zie ook A-949)
Op 12 februari alles afronden, laten afdrukken en bij de NB voegen. DB/Ger 12-feb-17

A-969 04-jan-17 * Buma/Stemra rechten Huis van Sport. Minder subsidie? Ine zoekt dit Ine 01-feb-17
samen met de Stichting 'De Vilgaard' uit.

A-970 01-feb-17 * Receptie Frans en Annie Vousten in verband met 60 jarig huwelijks- Bestuur 04-mrt-17
jubileum. Op  zaterdag 4 maart is deze receptie bij Bio Verbeek aan de 
Muldersweg 21. Ter plaatse om 15.00 uur bij elkaar komen. Vrijwel 
iedereen kan. Cadeau € 25,- neemt Cor mee.

A-971 01-feb-17 * In bestuursvergaderingen van 5 april en 3 mei 2017 bespreken of we Bestuur 03-mei-17
huishoudelijk reglement in verband met jaarlijkse toewijzing van de 
bestemmingsreserve moeten aanpassen (zie ook B-280 besluitenlijst)

A-972 01-feb-17 * Bijeenkomst in BMV( kwestie Rozenhof) verzoek Jan Middelburg. Ine/Annie 03-mrt-17
Gesprek is 3 maart 2017 om 9.30 uur. Ine en Annie gaan namens KBO

A-973 01-feb-17 * Op 13 februari 2017 jaarlijks gesprek KBO 's  Arcen, Lomm en Velden. Ine/ Marie-J. 13-feb-17
A-974 01-feb-17 * Mailtje Ton Kortenoeven over biljarten. Diegenen die bevoegd zijn 

hebben inzage in de bestemmingsreserves van de penningmeester. We 
gaan dit niet per onderdeel in het financieel verslag opsommen. Wel 
geeft het bestuur van de KBO aan dat er in april of mei aanstaande 
een 2e gesprek met bestuur/commissie biljarters over een definitieve 
meerjarenplanning gehouden dient te worden. Marie- José	en Kees Marie-José 10-feb-17
overleggen nog met Ine en Marie J.  beantwoordt daarna het mailtje. 
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Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 1 februari 2017 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum
A-975 01-feb-17 * Marie-José/	Kees brengen bezoek aan Ine op maandag 6 februari 2017 Marie-J./Kees 06-feb-17

Marie- José haalt (cadeau) mand op bij Ger v. R
A-976 01-feb-17 * Via Frans Theeuwen heeft Chrit vernomen om eens te polsen of er een

 'Rik' competitie tot de mogelijkheden behoort. Ger zet bericht in de Ger 12-feb-17
nieuwbrief. Chrit is de contact persoon. Chrit 10-feb-17

A-977 01-feb-17 * Op 28 maart 2017 inloopmiddag.Gaat over  juiste voeding voor ouderen.
In maart in de Nieuwsbrief plaatsen. Ook bericht in het 'Klokje' Nardje/Ger 15-mrt-17
Geluid regelen. 

A-978 01-feb-17 * Datum voorjaarsreis 16 mei wordt 1 week vervroegd. Is geen bus van
62 personen beschikbaar. Datum wordt nu 9 mei 2017. In nieuwbrief. Ger 12-feb-17

Lijst bespreken in volgende bestuursvergadering op woensdag 8 maart 2017 om 10.00 uur in de BMV.


