Verslagbestuursvergadering d.d. 18 oktober 2021
Aanwezig: X
☒ Gerrie Geene, ☒ Ine van Raay, ☒ Stan Witjes, ☒ Harrie Franken,
☒Mariëtte Noijen, ☒ Martin Wijnhoven , ☒ Ernest Cruijsberg

1.

Opening Welkom aan Mariëtte Noijen, aspirant bestuurslid. Er volgt een
voorstellingsrondje.
Verder werd er afscheid genomen van Trees en Wim uit het bestuur. Trees heeft met
plezier in het bestuur gezeten. Ze blijft wel in de activiteitencommissie zitten. Wim heeft
ook fijn gefunctioneerd. Martin overhandigt hen een presentje voor hun inzet in het
bestuur.

2.

Definitieve vaststelling agenda
De voorliggende agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Opmerking: Op vrijdagavond voor de bestuursvergadering de definitieve agenda
toesturen.

3.

Verslag bestuursvergadering d.d. 20 september 2021
Het voorliggende verslag wordt door de voorzitter paginagewijze tekstueel en
inhoudelijk aan de orde gesteld.
Tekstueel: bij 4.5 toevoeging CVO
bij 4.9 Risk-factory
bij 5. Joop Bus
bij 6.4 Peelstreek museum
Inhoudelijk: n.v.t.

4.

Mededelingen/ingekomen stukken/ aan de orde / overzicht ledenmutaties
Mededelingen:
4.1 Brief gemeente toekenning subsidie 2020
Brief op 24 september toegezonden aan alle bestuursleden t.k.a.
4.2. Verslag van de jaarvergadering van 23 september 2021
Op 24 september toegezonden aan alle bestuursleden. t.k.a.
4.3 Mail van KBO-Limburg: Een enquête over de financiële situatie in de afdelingen
Op 30 september toegezonden aan alle bestuursleden. Vraag 9 van enquête niet invullen.
t.k.a
4.4 Mail Rijbewijskeuringen CBR in Venray. In de Kemphaan zit een keuringsarts vanuit het CBR.
€40,- Aanmelden bij de Kemphaan.
Op 7 oktober toegezonden aan alle bestuursleden
4.5.De notulen van het bestuur van CvO d.d. 02-09-21en de concept notulen van de ALV d.d.1609-21. Op 9 oktober toegezonden naar alle bestuursleden. t.k.a.
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4.6 Terugkoppeling vanuit de Centrale van Ouderen en de terugkoppeling vanuit het
regiobestuur. Toegelicht door Martin en Harrie.
4.7 Herinnering algemene vergadering Limburg. Toegezonden op 16 oktober. t.k.a.
4.8 Werving nieuwe belastinginvullers. Toegezonden op 16 oktober. Hier is nog geen aanvulling
nodig.
4.9 ledenmutaties: 15-10-2021 totaal 1233; man 454; vrouw 779. Binnenkort start een
ledenwerfactie. Vooral nadenken wat we met de jongere ouderen willen gaan doen.
Misschien ’s avonds activiteiten organiseren.

Ingekomen stukken/aan de orde
4.1 Info Oude Ambachten & Speelgoed Museum
Op 25 september 2021 verzonden naar alle bestuursleden. t.k.a
4.2. Op 29 september: Mail van Hans Verbaarschot (Gerrie en Mariëtte)
4.3 Op 29 september: Mail KBO inspiratiemoment online en fysiek in Venlo. t.k.a.
4.4 Op 29 september: Mail onderzoek burgerinitiatief m.b.t. dementie.(op site laten
zetten)
4.5 Op 17 oktober doorgezonden Platvorm mantelzorg Limburg ; nieuwsbrief oktober
4.6.Mevrouw Dechnar is gestorven, haar zoon heeft het lidmaatschap opgezegd.
5.

Commissie Zorg en Welzijn. Joop Bus en Hans Kramer willen deze groep weer activeren.
Kern groep Gezondheidszorg en welzijn houdt een bijeenkomst in het gemeentehuis.

6.

Voorbereiding/publicaties activiteiten
6.1 Donderdag 21 oktober 2021 bezoek Peelstreek.
6.2 Woensdag 3 november 2021 kienen. Leidster stopt per 1 jan 2022
6.3 Donderdag 4 november 2021 filmmiddag.
6.4 Donderdag 18 november 2021 quiz een tegen honderd.
6.5 Donderdag 2 december 2021 lezing over de ziekte van Lyme
6.6 Donderdag 9 december 2021 kerststukjes maken.
6.7 Woensdag 15 december 2021 Adventsviering.(Corona loopt op??)
kaartverkoop 25 november; Stan , Ine en Ernest en 2 december; Mariëtte, Gerrie en Stan)

7.

Evaluaties van:
7.1 Donderdag 23 september 2021 jaarvergadering. Aantal bezoekers(17) viel tegen.
7.2 Donderdag 7 oktober 2021 verkeersquiz Leuk , 18 bezoekers

8.

Mededelingen contactpersonen activiteiten: kienen, wandelen en Nordic Walking.
Nordic walking groep is actief. Hebben zelf een brunch georganiseerd en willen dit
jaarlijks herhalen.(kosten voor hun eigen rekening)

9.

Bestuurlijke aangelegenheden.
Bestuurstaken aangepast zie bijlage

10. Aandachtpunten uit:
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Iedereen kan zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrieven. Het is de bedoeling dat je
belangrijke “punten” uit de nieuwsbrieven naar voren brengt in de vergadering.
10.1

Nieuwsbrief KBO-PCOB van 24 september 2021

10.2
10.3

Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB oktober editie
Nieuwsbrief KBO-PCOB-nu

11. Vertegenwoordiging/afvaardiging naar niet geplande bijeenkomsten.
11.1
27 oktober subregio vergadering
11.2
23 november besturen KBO regio dag
11.3
4 november regiovergadering
12. Rondvraag
12.1
Op kermismaandag kan er gebruncht worden.
12.2
Bedankbriefje van Mia Beterams voor de bloemen bij 90 ste verjaardag.
13. Sluiting
Notulist.
Ernest Cruijsberg,
Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 november 2011

De Voorzitter,

De secretaris,
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