Verslag bestuursvergadering maandag 19 december 2016.

Agendapunt

Toelichting
Status
1. Opening
Paul opent de vergadering. We beginnen met het gesprek met onze webbeheerder Gina
Verheijen. Omdat Annet verhinderd is vanwege werkzaamheden zal Gina de bevindingen aan
haar over brengen. De belangrijkste aspecten betreffen:
- Er is grote tevredenheid over het werk van de webbeheerders.
- Verzocht wordt op de homepage een (opvallend) item te creëren voor het nieuws.
- Nieuwsberichten hebben verschillende achtergronden. Daar wordt rekening mee gehouden
bij het verwijderen daarvan.
- De naamswijziging wordt alleen doorgevoerd waar het juridisch noodzakelijk is.
Het actuele bezoek zal
Het bestuur bedankt onze webbeheerders heel hartelijk voor hun goede- en vele werk.
gemeten worden.
2. Aandacht voor leden De ALV is goed verlopen meteen aardige belangstelling. 27 december gaan Arnold en Ton Arnold en Ton gaan onderen vrijwilligers.
naar de notaris voor het passeren van de actie voor de verenigingsvorm
tekenen.
3. Verslagen
2016-10 Verslag bestuur 17-10-16. Dit wordt geaccordeerd.
2016-11A Verslag bestuur 2-11-16. Dit wordt geaccordeerd.
Verslag 21 november 2016 van de ALV. Dit is in de ALV van vandaag vast gesteld.
4. Publiciteit.
Er zijn geen opmerkingen gemaakt.
5. Ingekomen post.
Het bestuur gaat zoveel mogelijk samen in op de uitnodiging van Herman en Diny Wijdeven.
Dit is op 14 januari voor ons om 15.00 uur in ’t Witte Huis.
Arnold regelt enveloppe.
Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis zal bijgewoond worden.
Ton en Herman gaan.
6. Mededelingen.
- Bijeenkomsten van werkgroep Werkconferentie Platform en van het Platform zelf leiden tot Myllesweerd is een van de
een werkconferentie die in het voorjaar 2017 gehouden wordt voor alle bestuursleden.
kandidaten.
- Voor een publiek “Informatiepunt” is een computer aangeschaft met toebehoren.
Plaatsing in januari.
- Besloten wordt dat tot aanschaf van een rolstoel wordt overgegaan. Gebruiksmogelijkheid Mieke heeft mandaat.
berust bij de Leenbank.
- De RABO heeft toegezegd de Leefbaarheid in Langenboom te bevorderen en
Aanvraag gaat via de KBO.
projectaanvragen welwillend tegemoet te treden. Een daarvan is ons Infopunt.
- Samen met de Zorgschakel vindt overleg met gemeente plaats over de begroting 2017.
Ton en Paul op 20-12-17.
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7. Ontmoetingspunt.

Belangstelling voor de kerstactiviteit was er niet. De computergroepen lopen voortreffelijk.
Deze verliezen helaas een initiatiefnemer. Misschien wil hij wel alleen een groep doen. We
willen rekening houden met initiatieven van onze leden en gaan in gesprek.
Paul pakt dit op.
De nieuwjaar activiteit is op donderdag 5-1-17 op d’n Inloop.
Bewegen op d’n Inloop wordt overwogen. Wordt besproken in de werkgroep.
8. Evaluatie Thema
De enquête themabijeenkomst Mantelzorg wordt besproken. Zowat unaniem als positief
Herman belegt een
gescoord. Een flinke werkgroep staat klaar voor uitwerking.
bespreking.
De genoemde thema’s komen aan de orde in een op te stellen werkplan; inclusief de GGD.
9. Rondvraag.
De km vergoeding kan onderscheiden worden in een vergoeding van een klant voor een
Op papier vastleggen wat,
chauffeur en een declaratie als onkostenvergoeding bij een activiteit.
wanneer declarabel is, mn
Paul sluit de vergadering.
bij de (boodschap)dienst.
10. Volgende
De algemene bestuursvergaderingen: 16-01-17; 20-02-17; 20-03-17; 18-04-17; 15-05-17; 19vergaderingen in 2017. 06-17; 17-07-17; 18-09-17; 16-10-17; 20-11-17 (tevens ALV met thema) en 18-12-17.

Ton Ermers secretaris.

2

