Verslag van de bestuursvergadering op maandag 9 april 2018 om 20.00 uur in De Wis.
Agendapunt
Opening
1. Nieuwe datums
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslagen

4. Publiciteit
5. Ingekomen post.

6. Mededelingen.

7. Voorbereiden ALV

Toelichting

Status

Evaluatie bestuur 11 juni. AB op maandag 18-6
De werving voor bestuursleden loopt.

De notulen van 19-3-18 worden vastgesteld met dank aan Arnold. Naar aanleiding van het
verslag nog de volgende opmerkingen. De Liederentafel wordt gehouden op 26 april. De
ringleiding kan gebruikt worden mmv De Wis. Voor deelname van niet-leden aan de
maaltijden stelt het bestuur aan de werkgroep voor 2€ meer te vragen. De lentemaaltijd is op Paul benadert Mieke.
31 mei. Volgende vergadering praten we met Gemma over de dienst huisbezoeken.
Vanwege nieuwe wettelijke privacy wetgeving maakt Arnold een voorzet ter bespreking.
Arnold maakt een stuk.
Het bestuur reageert positief op de herziene beschikking van de gemeente.
Secretaris stuurt brief.
Het verslag van de Kick off bijeenkomst leidt tot de afspraak een eerste ordening te maken.
Er blijken geen bestuursleden naar een bijeenkomst in Ede te gaan.
Paul annuleert.
Reactie op herziene beschikking gaat naar de B&B commissie.
Secretaris stuurt brief.
De ontwikkeling van onze Facebookpagina wordt nagegaan.
Secretaris vraagt na.
Aan de Platformbijeenkomst op 8 april in Wanroy wordt door drie personen deelgenomen.
14 april praat een groepje met Paul over Opvoeden en Opgroeien in Langenboom.
23-4-18 is onze algemene ledenvergadering. De uitnodigingen worden binnenkort
Het juiste jaarverslag wordt
verzonden. De agenda bestaat uit de gebruikelijke stukken zoals jaarverslag 2017;
toegezonden door Ton.
jaarrekening 2017; begroting 2019 en activiteitenplan 2019. De voorzitter houdt een
De Penningmeester heeft
beschouwing op 2018. We maken gebruik van een PPP. Deze wordt o.a. gevuld met de
een (gedeelte van) de PPP
financiële stukken. De voorgenomen evaluatie vormt een uitgebreid aandachtspunt. Het
aangeleverd.
activiteitenplan 2019 wordt verzorgd door de voorzitter.
Paul maakt activiteitenplan
In deze jaarvergadering bespreken we een evaluatieformulier olv. Frans Meulepas. Het
Ton en Paul verzorgen de
ontwerp daarvoor wordt besproken en gewijzigd. Ton en Paul leggen daaraan de laatste
enquête.
hand.
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Aan het begin van de vergadering wordt kort uitleg gegeven over het werk van een Talen
coach.
8. Vrijwilligers
Het verslag van de Kick off bijeenkomst leidt tot de afspraak een eerste ordening te maken.
9. Mantelzorg
Het verslag van 26 maart wordt toegezonden.
10. Ontmoetingspunt Vanuit de werkgroep wordt gemeld dat er zich mogelijkheden voordoen een
handwerkgroepje op te gaan starten. Men denkt aan naai- en herstelwerkgroepje. Nader
onderzoek zal uitwijzen of dit haalbaar is. Men denkt aan de maandagmorgen.
Er ligt een verzoek van Sociom samen te werken aan en op Burendag op 9 november.
11. Rondvraag.
Vraag of een vrijwilliger een kaartje krijgt.
Volgende vergadering. De volgende bestuursvergadering is op 14 mei 2018.

Ton ontwerpt de agenda met
link.
Voorzitter maakt ontwerp.
Herman stuurt verslag

Herman is onze bestuurlijke
vertegenwoordiger
Secretaris regelt dit nu.
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