Roosteren

Secretaris: Jo Janssen, Pius X-hof 12, 6101 DD Echt,
tel.: 0475-785 444, email:seniorenroosteren@gmail.com
Bankrekening: NL91RABO0144401541
t.n.v. KBO Limburg – Afdeling Roosteren
BIC: RABONL2U

Verslag bestuursvergadering dinsdag 31-8-2021
Aanwezig: Willie, Jan, Men en Jo.
1.

Opening- Willie heet ons welkom en opent de vergadering.

2.
Goedkeuring verslag 16-08-2021
Verslag zonder opmerkingen met dank aan secretaris goedgekeurd.
3.

Inbreng agendapunten – geen inbreng

4.
Vervolg reis:
Aanmeldingen
Jan vraagt of Riny en Hilda meegaan. Nee! Jo moet ook van de lijst gehaald worden. Dan
resteren er 22 aanmeldingen.
Het aantal deelnemers is beperkt. Mogelijk gaan nog enkele niet-leden mee. We
onderzoeken of er een andere kleine seniorenvereniging nog interesse heeft( actie
Willie). Men vraagt zich af of bij dit kleine aantal deelnemers en een bijdrage van het
bestuur van 18 * € 18,00 we de leden die niet met de reis meegaan een beetje
benadelen?
•
De overige bestuursleden vinden de reisbijdrage uit de kas ook iets te hoog.
Volgens onze eigen werkafspraken zouden we de reis moeten annuleren, maar dan
komen we na de coronaperiode nog niet uit de startblokken.
•
Eenieder heeft de keuze om wel of niet deel te nemen aan een activiteit. Dat geldt
voor alle activiteiten. Geen deelname betekent daarom niet dat het lid benadeeld wordt.
Besluit: De reis gaat door. Betaling via de bank voor 17 sept. Contante betaling mogelijk
door envelop met geld voor 17 sept. bij Jan te bezorgen.
•
•

Vervolgstappen
Jo maakt een berichtje voor de deelnemers en stuurt dat naar Jan
Jo maakt ook nog een concept flyer voor niet leden van een andere vereniging.

•
In het berichtje opnemen dat er op de klompenmakerij ook een eenvoudige lunch
verzorgd wordt.
•
Men belt met de busmaatschappij Slangen en vraagt de gezondheidsverklaring
naar ons toe te sturen.
•
Men belt met Jaeken voor het aantal deelnemers en de daarbij behorende
coronamaatregelen.
•
Jan zorgt voor het bezorgen van het bericht van doorgang en het formulier
gezondheidsverklaring bij de deelnemers.
•
De prijs voor alle niet-leden blijf € 72,00.
5. Tweede deel jaarvergadering 30-09-2021
Willie belt tijdens de vergadering de Klöppele voor het omzetten van 23 sept. naar 30
sept.- is akkoord.
De flyer voor de jaarvergadering op 17 sept. aanreiken. Aandacht besteden aan de
nog geldige loterijloten.
Wanneer de 1,5 m. regel vervalt worden er geen biertafels gehuurd.
6. Invulling novemberactiviteit en datum
- De datum wordt 4-11;
- We denken aan invulling met schlager muziek. Willie belt Duo Alpengold.
- Broodjes en vla.
- Verdere invulling volgende vergadering.
7. Invulling kerstactiviteit 16-12-2021
- Conferentie corona afwachten voor de te nemen maatregels.
- Jan krijgt nog antwoord op de vraag of Thorensis kan komen.
- Riny en Jo regelen het kerstdiner.
- Loterij: 40 prijzen – aanvullen met troostprijzen voor alle overige aanwezige leden.
- Eucharistieviering – kijken of het kan.
8. Onderzoek Jan naar tegemoetkoming corona/wateroverlast
De term culturele activiteiten gaat over veel grotere zaken als de Jacobusmarkt.
Wateroverlast: De door ons geleden gevolgschade is niet terug te vinden bij de
schades, waarvoor vergoedingen worden verstrekt.
9. Concept jaarprogramma 2022
- Een mogelijk aandachtspunt: Willen de leden twee keer per jaar een dagreis.
Voorheen een dagreis en een halve dagreis. Door de buskosten van een halve
dagreis is het de laatste jaren gewoonte geworden een hele dagreis te
organiseren.

-

Jan bekijkt of de in het conceptrooster genoemde data mogelijk zijn in het
gemeenschapshuis en voor hem persoonlijk.

10. Ingekomen / uitgaande post
- 17/8 KBO-Limburg nieuwsbrief
- 19-8 KBO-Limburg Vooraankondiging Alg. jaarverg. 18-11
Jan meldt Willie en zichzelf aan.
- 19-8 John Muisers – muziek voor KBO-verenigingen
- 20-8 KBO-PCOB.nu
- 24-8 KBO-Limburg Inplanning Men/Jo op 7 sept. cursus website bouwen.
- 26-8 KBO-Limburg Suggesties te verzamelen materiaal website
- 26-8 Joan Raaijmakers- Vraag m.b.t. nieuw logo voor website – wordt gratis voor
ons gemaakt. Jan zien de toevoeging “sterk in” en de plaatsing daarvan niet zo
logisch – hoe moet ik het logo lezen?
11. Afhandeling agendapunt 3 – geen inbreng nieuwe agendapunten.
12.
-

Rondvraag
B.L. heeft nog niet betaald. Ze heeft twee herinneringen ontvangen.
Besluit: Als een lid na twee herinneringen de contributie niet betaald heeft,
wordt het lid uit de ledenlijst geschrapt.
Dit geldt nu voor B.L.

13. Afsluiting
Willie sluit met dank voor onze inbreng de vergadering om 21:45 uur.
De volgende vergadering is op 19 okt.

secretaris Jo Janssen

