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Actie- Afsprakenlijst
Bestuursvergaderingen KBO Velden

Volgnr. Datum Afspraken/acties bestuursvergadering 6 februari 2019 Afdoening Dead line
afspraak afspraak en eerdere afspraken/acties die (nog) niet zijn afgehandeld. door datum

Algemeen
- Jan Keijers komt later. Overige bestuursleden aanwezig
- Frans Vousten heeft 5 nieuwe leden ingeschreven.
- Frans geeft aan dat hij op het einde van het jaar stopt als ledenwerver

Communiceren/Afspraken
A-432 02-mrt-16 * Versturen jaarverslag en jaarprogramma in maart 2019 naar gemeente. Marie-José 15-mrt-19
A-1027a 09-mei-18 * Extra  bestuursvergadering financieel beleid KBO Velden is op 9 mei 

gehouden. Werkgroep bestaat uit Jan/Kees en Cor.  
Voor de diverse acties in 2018 zie afsprakenlijst  van 2 januari 2019

06-feb-19 * Voorstellen van enkele bestuursleden nog verder uitwerken. Nieuwe Werkgroep 15-apr-19
ideeën welkom. In april komt werkgroep met definitief voorstel.

A-1062 03-okt-18 * De KBO Velden heeft zich aangemeld voor de Museum Plus Bus. 
07-feb-19 - Dinsdag 25 juni is goedgekeurd naar het Noord Brabantsmuseum.

Info volgt nog. Dan verder organiseren. M.J./Reiscomm. 15-mrt-19
A-1065 07-nov-18 * Belangstelling voor dansmatinee is minder.Moeten we nog doorgaan? 

In elk geval 1 jaar.  Bekijken: Hoe krijgen we meer mensen in de zaal? Nardje/Chrit 01-mei-19
07-feb-19 Samenwerking met Arcen/Lomm in overleg 11 febr. In  SOB info boekje. Ine/Marie-José 01-mei-19

A-1067 07-nov-18 * Verzoek Ton/Peter(Biljarten) om terugboeken bijdrage vrijwilligerswerk 
Peter Bol wordt besproken. Werkgroep namens bestuur Ine, Jan en Cor
Voor de diverse acties in 2018 zie afsprakenlijst  van 2 januari 2019

06-feb-19 Eerder gesprek met commissie biljarters krijgt vervolg. Werken aan Ine, Jan en Cor 15-jun-19
een voorstel dat door beide partijen gedragen wordt. Bestuursbesluit
B-346 van 5 december 2018 blijft vooralsnog van toepassing.

A-1075 02-jan-19 * KBO Limburg heeft  AVG groeidocument en AVG Privacy protocol Kees 01-feb-19
 naar afdelingen gemaild. 'Zitten nogal wat haken en ogen aan' aldus 

07-feb-19 Kees. Volgende keer op de agenda plaatsen. Kees verdiept er zich in. Kees 01-mrt-19
A-1076 02-jan-19 * Kerstviering met Tonny Wijnands goed geslaagd. Kijken of op de

Kerstviering 2019  'De Notenkrakers' op kunnen treden. Nardje/Marie J. 15-feb-19
07-feb-19 De Notenkrakers'hebben andere verplichtingen  op dinsdag 17 dec.19
07-feb-19 Werkgroep kijkt naar een andere invulling voor deze middag. Nardje/Marie J. 10-mrt-19

A-1080 07-feb-19 * Themamiddagen- vrijwilligersmiddag 2019
- 26 maart 2019  René van Horck van Notariskantoor Moonen Erfrecht
- 1 oktober 2019 Vrijwilligersmiddag met de 'Notenkrakers' uit Venray
- 3 september 2019 Prof. Dr. Coenen over slaapproblemen van ouderen.
- Fysio therapeut wordt een themamiddag in 2020

A-1081 07-feb-19 * Nu Frans op het einde van het jaar stopt als ledenwerver moeten we v.k.a. n.v.t.
als bestuur bekijken hoe we dat opvangen. 1- Kijken naar nieuwe leden Bestuur 01-jun-19
werver. 2-  Albert Groetelaars Arcen vragen welke actie zij destijds 
hebben gedaan. 3- Plan van aanpak maken voor de vakantie.

A-1082 07-feb-19 * Ger Peeters maakt kenbaar dat oproep uitbreiding 1e gym groep goed
heeft gewerkt. Ook de 1e gymgroep zit nagenoeg vol. v.k.a. n.v.t.

 De volgende bestuursvergadering wordt gehouden woensdag 6 maart 2019 om 10.00 uur in de BMV



 


