Verslagbestuursvergadering d.d. 21 juni 2021
Aanwezig: X
☒Trees Cadirci, ☒ Gerrie Geene, ☐ Ine van Raay, ☒ Stan Witjes, ☒ Harry Franken,
☒Wim Peters, ☒ Martin Wijnhoven , ☒ Ernest Cruijsberg
Afgemeld: Ine van Raay
1. Opening. Welkom aan Ger. Martin bedankt Ger voor zijn werkzaamheden voor de KBO en de
activiteitencommissie. Aansluitend memoreert Ger hoe hij bij de KBO is gekomen en wat voor
werkzaamheden hij kreeg en hoe hij dat vond.
In de regio gaan ook enkele mensen stoppen. Daar moeten ook nieuwe bestuursleden komen maar
vrijwilligers zijn schaars.
2. Definitieve vaststelling agenda
De voorliggende agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 20 mei 2021.
Het voorliggende verslag wordt door de voorzitter paginagewijze tekstueel en inhoudelijk aan de
orde gesteld.
Tekstueel:
Inhoudelijk:
4. Mededelingen/ingekomen stukken/ aan de orde / overzicht ledenmutaties
Mededelingen:
Ingekomen en aan de orde:
4.1. Vastgestelde verslag vergadering bestuur Centrale van Ouderenverenigingen Venray
d.d. 6 mei 2021 het concept verslag d.d. 3 juni 2021 v.k.a.
Verslagen op 4 juni 2021 verzonden naar alle bestuursleden. blz 2. punt 6 (openbare w.c. )Dit komt
aan de orde met de wethouder Anne Thielen.
4.2. Mail van KBO Limburg betreffende subsidie Participatieregeling.
Mail op 3 december 2020 verzonden naar alle bestuursleden.(agendapunt 5)
4.3. Lijst ledenmutaties
Aantal leden op 21 juni 2021.
Ter informatie toegezonden:
4.1. Op 1 juni 2021:

4.2. Op 1 juni 2021:
4.3. Op 1 juni 2021:
4.4 Op 1 juni 2021:

Mail van KBO-PCOB betreffende ledenwerving en ledenbehoud. Op29 juli
2021 is in de Wingerd in Sevenum een bijeenkomst voor de penningmeesters. Organisatie door de regio, aanwezig zijn 3 bondsbestuurders.
Mail van KBO Limburg betreffende Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen. Er komt nog een nadere uitleg, en er komen nog voorbeeld statuten.
Mail geef ouderen meer fleur in hun leven. v.k.a.
Mail van KBO Limburg betreffende Online Regiotour Limburg
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4.5 Op 1 juni 2021:
4.6. Op 4 juni 2021:
4.7. Op 7 juni 2021:
4.8. Op 7 juni 2021:
4.9. Op 15 juni 2021:
5.

7 juli 2021. Ernest neemt hieraan deel.
Mail van KBO Limburg betreffende Brochure Senioren en veiligheid. v.k.a.
Burgerkracht@ctueel, nummer 57.v.k.a.
Platform Mantelzorg Limburg, nieuwsbrief juni 2021. v.k.a.
Mail van KBO Limburg betreffende opstarten afdelingsactiviteiten. v.k.a.
Samen bouwen, samen wonen, samen zorgen. v.k.a.

Commissie Zorg en Welzijn.
A -Leefstijlakkoord is weer opgestart. Aan de orde komt.
-vitaliteit
-thuiszorg
-healthy-training
-doortrappen
-Reclame via Schakel en de pers
Wel goed bekijken wat de KBO opstart anders gebeuren er veel dingen dubbel.
B. Onderstaande zal aan de orde gesteld worden in de vergadering van de Regio in de Wingerd op 29
juli.
Onze KBO-afdelingen zijn vaak in de weer met allerlei (buurt)projecten om mensen te helpen. Juist
nú willen we er immers voor zorgen dat ook onze senioren kunnen blijven deelnemen aan de
samenleving.
De Provincie Limburg wil dat ook graag en heeft daarom een nieuwe subsidieregeling in het leven
geroepen: de Participatieregeling.
Deze regeling is beschikbaar voor projecten die de participatie in de samenleving van een kwetsbare
doelgroep, zoals ouderen, vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep
bespreekbaar maken. Belangrijk is dat een kwetsbare doelgroep rechtstreeks bij het project wordt
betrokken.
De subsidie voor deze projecten bedraagt maximaal € 2.500,-. Wanneer echter binnen het project
activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of
monumenten) worden opgezet, kan dit bedrag oplopen tot maximaal € 12.500,-.
Projecten die ook de negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis willen
verminderen, kunnen bovendien 15% extra subsidie ontvangen.
Deze subsidie kan worden aangevraagd door organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.),
zoals ook onze KBO-afdelingen, en door personen.
Belangrijke voorwaarde is dat tenminste één gemeente bijdraagt aan het project
Bijgaand ontvangt u informatie over deze subsidieregeling. Kijk er goed naar, mogelijk is deze
regeling interessant voor uw afdeling.
Meer informatie over de subsidieregeling is ook te vinden op: www.limburg.nl/subsidieparticipatie
- Hoe kunnen we mening peilen van de leden waar ze behoefte aanhebben? Heb je ideeën laat
het Martin even weten.

6.

Voorbereiding/publicatie activiteiten augustus en september 2021:
- Maandag 2 augustus 2021 kermisbrunch. (We denken aan €5,- bijdrage per lid, 11.30 uur – 13.30
uur, kaartverkoop 2 weken van te voren op donderdag 15 juli 2021. Kaartverkoop van 10.00
uur tot 12.00 uur,( Harry, Martin en Ernest)
- Dinsdag 3 augustus 2021 kermisbrunch.
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- Zondag 15 augustus 2021 Passiespelen. ( Ieder lid moet zichzelf aanmelden –KBO-korting op ticketen er heen reizen)
- 2 en 3 september2021 barbecue van 16.00 uur- +- 18.00 uur, kaartverkoop 19 augustus 2021. €10,-)
- 1 september 2021 kienen
- 23 september 2021jaarvergadering. Na de pauze uitleg door Leo Heldens over “Samen bouwen,
samen wonen, samen zorgen”.
- 6 oktober 2021kienen
- 7 oktober 2021verkeersquiz
- 3 november 2021kienen
7. Evaluaties van: n.v.t.
8. Mededelingen contactpersonen activiteiten: kienen, wandelen en Nordic
Walking. n.v.t.
9. Bestuurlijke aangelegenheden.
- Kascontrole commissie voor jaarvergadering uitnodigen i.v.m. veranderen boekjaar.
- Incasso datum aangeven in jaarvergadering en de reden waarom.
- Aandacht voor vrijwilligers. (Hoe?) Volgende vergadering beslissing nemen.
Agenda jaarvergadering:
- Vereningingsjaar aug 2019 tot en met december 2020
- begroting 2021 vaststellen
- begroting 2022 en contributie
- incasso bij punt 5
- punt 7 16 september 2021
- In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat we nieuwe bestuursleden zoeken.
- punt 10 presentatie voorgenomen activiteiten
- na de pauze over “Samen bouwen, samen wonen, samen zorgen”.
10. Aandachtpunten uit:

Nieuwsbrief KBO-PCOB van 22 mei, 4 en 18 juni 2021. v.k.a.
KBO-PCOB verenigingsnieuws van 11 juni 2021.v.k.a.
Nieuwsbrief nr. 2 KBO Limburg mei 2021 v.k.a.

11. Vertegenwoordiging/afvaardiging naar niet geplande bijeenkomsten.
12. Rondvraag n.v.t.
13. Sluiting 12.00 uur
Notulist.
Ernest Cruijsberg,

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 augustus 2021.

De Voorzitter,

De secretaris,
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