Verslag van de vergadering op maandag 11 juni 2018 om 20.00 uur in De Wis.

Agendapunt
1. Opening
2. Evaluatie

3. Verslagen
4. Evaluatie
5. Ingekomen post.
6. Mededelingen.

7. Vrijwilligers
8. Diensten
9. Publiciteit
10. AVG
11. Rondvraag.

Toelichting
De evaluatie houden we na afhandeling van deze agenda. Ellie laat weten bestuurslid te
willen worden echter vooralsnog zonder portefeuille.
Frans Meulepas begeleidde het bestuur bij haar evaluatie. Paul maakt separaat het verslag.
Naast de evaluatie in de Algemene ledenvergadering van 23 april onderscheiden we de
bestuursevaluatie.
De notulen van 14-5-18 worden met een wijziging vastgesteld.
Vervolg op evaluatie algemene ledenvergadering zal in september volgen.
1. Subsidie van Mooiland. Het bestuur ziet hierin een kans voor de LZC. De KBO doet mee.
2. Themabijeenkomst puberbrein. Naast deze hebben we in oktober meerdere bijeenkomsten.
Mondelinge weergave bijeenkomst over de AVG te Mill en/of Cuijk. (Ton 7-6-18)
Mondeling verslag werkgroep voorbereiding werkconferentie in week 42-43. (Ton 5-6-18)
Bijeenkomst gemeente Mill: “Samenwerken aan samenwerken”. (Paul en Ton 23-5-18)
Verslag gebruikersbijeenkomst De Wis dd. 16-5-2018.
Het gesprek van Paul met Cathelijne (Sociom) voorziet in een vervolg.
Er worden geen bijzonderheden gemeld.
De activiteit van 9 november komt terug op de agenda.
In de volgende vergadering wordt de ontwikkeling van de AVG behandeld.
Vergadering van 16 juli wordt gehouden in het parochiecentrum.
Ingevoegd de offerte met ontwerpen. De bestelling kan plaats vinden

Status

In juli doornemen.
Francine vertegenwoordigt
ons in de werkgroep
Aangehouden agendapunt.

Volgende vergadering.

Francine reserveert.
Ton bestelt wenskaarten.
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Wat
Burendag
Vergadering in parochiecentrum
Wenskaarten bestellen
Verslag evaluatie
Rolstoelen “zoeken”
Polsen vrijwilligers voor huisbezoek
Verslag jaarvergadering 23 april 2018
Oppakken App begeleiden bij duofiets
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Overleg volgt
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