Verslag bestuursvergadering maandag 18 juli 2016.

Agendapunt
1. Opening

Toelichting
Vanwege afwezigheid van Paul is Ton zijn vervanger. Hij opent de vergadering.
Mieke en Paul zijn afwezig vanwege vakantie.
Artikel 9 lid 1 van de statuten biedt iedere bestuurder de bevoegdheid een vergadering van
het bestuur bijeen te roepen onder bepaalde condities.

2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslag AB 20-6-16 Ter vaststelling.
4. Publiciteit.
De intentie van dit punt is de Diensten goed blijven volgen. Besproken wordt de reactie van
secretaris op een brief met vragen over Diensten. Inhoudelijk gezien zal in de PR en op de
website deze materie behandeld worden.
5. Ingekomen post.
De opzet van het vergaderrooster wordt voor 2017 hetzelfde als in 2016. Aandacht voor de
vakantieperiode om toch te kunnen vergaderen.
6. Mededelingen.
Herman en Ton lichten hun bevindingen toe over de bijeenkomst provincie over Veerkracht.
Bijeenkomst Platform op 19 juli. De vergaderstukken zijn bekend.
De aanvraag WMO bij de gemeente loopt nog steeds. Dit gebeurt samen met Sint Hubert.
De penningmeester praat ons bij over de aanpak van de automatische incasso via SEPA.
De belastingdienst blijft de penningmeester bestoken over BTW en vennootschapsbelasting.
7. Ontmoetingspunt.
De voortgang is in de vakantieperiode gewaarborgd. Actieve aanpak blijft noodzakelijk.
Vrijwilligers: ook hier is een actieve aanpak noodzakelijk. Op de volgende agenda komt de
voortgang van het Ontmoetingspunt.
Afgesproken wordt dat een workshop op de vrijwilligersavond in september mogelijk is.
De Wis is gesloten van 23 juli tot 28 augustus. Bewaakt wordt hoe van de Tarwezaal de
sleutel opgehaald wordt. Er komt een sandwichbord voor d’n Inloop.
8. Planning ALV
Het bestuur kiest voor het voorgestelde thema: “Wie zorgt er straks voor u?” PR plan volgt.
9. Rondvraag.
De RABO heeft een aantal organisaties uitgenodigd om te praten over de pinautomaat.
10. Volgende
De algemeen bestuursvergaderingen zijn op: 19-09-16; 17-10-16; 21-11-16; 19-12-16. Start
vergaderingen.
20.00 uur.

Status

Vastgesteld.

Herman plaatst.
Secretaris ontwerpt.

Ton informeert leden.
Realisatie na de vakantie.

Gemma en Mieke zijn met
zoeken bezig.

Francine zorgt hiervoor.
Herman contracteert.
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