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VOORWOORD
De activiteiten van de Seniorenraad in 2020 zijn, het zal u niet verbazen,
door de pandemie, die ons en iedereen trof, op de vingers van één hand te
tellen, helaas.
Gelukkig was er begin februari nog een Carnavalsmiddag speciaal voor
Senioren bij Proeflokaal De Leeuw, de regie was in handen van onze
vice-voorzitter Jef Pluijmen , samen met de Valkenburgse liedjesschrijver en
carnavalist pur sang, Guus Smeets , dus vooraf wisten we al dat het een succesnummer zou
gaan worden. En kijkend naar 2021/2022 was het duidelijk een activiteit met
toekomstmuziek. Helaas overleed enkele weken later Guus, hetgeen ons zeer
droef stemde.
Vrij snel na het Carnavalsfeest manifesteerde zich het Coronavirus en alles
waar we voor staan kon per direct in de diepvries. Waar we graag spreken
van win-win situaties werden we nu opgescheept met puur verlies: geen
Zomerprogramma. (dat al in de steigers stond ), geen Seniorendag , geen dit of dat , niente .
Gelukkig wisten we tegen het einde van het jaar de KERSTACTIE uit de hoge hoed te
toveren onder aanvoering van Roos Wouters en Jef Pluijmen. De actie richtte zich op de
alleenstaande ouderen vanaf 70 jaar, meer dan 150 Senioren mochten we
verblijden met een mooi gevarieerd Kerstpakket (óók dankzij de steun van talrijke
Valkenburgse ondernemers en een donatie uit onverwachte hoek) .

Guy Caelen,
voorzitter Seniorenraad
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VERGADERINGEN
De Seniorenraad heeft in 2020 haar vergaderingen gehouden in het gemeentehuis van
Valkenburg aan de Geul en de Holle Eik.
Het dagelijks bestuur vergaderde bij een van de leden thuis.
In 2020 is er, vanwege coronamaatregelen, eenmaal een overleg gehouden met de
contactambtenaar van de gemeente, dhr. R. Vijgeboom, beleidsmedewerker van de afdeling
Sociaal Domein.

ADVIEZEN.
Er zijn 2020 geen adviezen uitgebracht.

Werkgroep Filmvoorstellingen.
Vanwege de Covid-19 pandemie zijn de filmvoorstellingen afgelast.

Carnavalsmiddag voor senioren
Dit was een nieuwe activiteit van de Seniorenraad. Op vrijdag 21 februari 2020 vond deze
middag in Leeuw aan de Brug voor de 1e keer plaats. In een uitverkochte zaal traden een
zestal artiesten op. De organisatie van de middag kwam tot stand met de medewerking van
Guus S(j)meets, die zelf natuurlijk ook zijn bekende successen zong. De middag viel zeer in
de smaak van de aanwezigen, hieronder ook burgemeester Jan Schrijen. Hij behoorde immers
zelf tot de doelgroep.
De middag werd extra opgeluisterd door de komst van de stadsprins en jeugdprins met hun
gevolg.

Werkgroep zomeractiviteiten 2020
Vanwege de COVID-19 pandemie en de daarbij horende regels tegen verspreiding van het
coronavirus is het zomerprogramma afgelast.
Kerstpakketten voor eenzame ouderen
Het oorspronkelijke idee om eenzame ouderen tijdens de feestdagen een kerstdiner aan te
bieden kon helaas geen doorgang vinden. I.o.m. de gemeente en een aantal zorginstanties
hebben we met ondersteuning van Valkenburgse ondernemers veel alleenstaande en eenzame
ouderen kunnen verrassen met een kersttas. De kersttas werd met onderstaande tekst
aangeboden en deze actie werd getuige de ontvangen reacties zeer gewaardeerd.
Hoe gaarne hadden wij u dit jaar uitgenodigd in de verschillende Kernen voor een feestelijk
Kerstdiner, maar helaas zijn er van overheidswege strikte regels waaraan wij ons
noodgedwongen moeten houden .
Wij ervaren dit zelf als een groot gemis, temeer omdat ook ons vermaarde Zomerprogramma
en onze Seniorendag geen doorgang konden vinden.
Ter compensatie bieden wij u, namens de Seniorenraad Valkenburg, deze Kersttas aan en dit
vergezeld van de allerbeste wensen voor het jaar 2021.
Zalig Keersjmes en
Zalig Nuujjaor
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De Seniorenraad Valkenburg
Samen eten.
Sinds enkele jaren organiseert de Seniorenraad maandelijks – in samenwerking met de
gemeente – Samen Eten bijeenkomsten in Stella Maris.
Vanwege de Covid-19 pandemie kon alleen in januari het Samen eten worden georganiseerd.
Seniorendag.
Ook de geplande seniorendag kon vanwege de COVID-19 pandemie niet doorgaan

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN
Adviesraad Sociaal Domein: Mevr. M. van de Pol, mevr. R. Wouters.
Werkgroep Eenzaamheid: Mevr. R. Wouters, dhr. J. Pluijmen
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FINANCIEEL OVERZICHT
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE SENIORENRAAD VAN 2020.
Op 1 juni hebben wij, Maria Braam en Wim Baetsen, de kascontrolecommissie, bij de
penningmeester van de Seniorenraad Valkenburg aan de Geul, Frans Hendriks, de financiële
administratie over het jaar 2020 gecontroleerd.
Uit de overlegde bescheiden en de mondelinge toelichting blijkt dat de penningmeester
contentieus omgaat met de inkomende en uitgaande gelden. Hiervoor alle lof.
Omdat alle inkomsten en uitgaven via de rekening van de Rabobank gebeuren, hoefden we
geen contante geldstromen te controleren.
Als eerste hebben we de inkomende gelden gecontroleerd. Deze zijn duidelijk en
gespecificeerd in het overzicht verantwoord. Uit de onderliggende bescheiden blijken geen
afwijkingen in administratie.
Ook in de uitgavenkant zijn er geen afwijkingen geconstateerd. Doordat het zomerprogramma
i.v.m. de corona-perikelen niet door kon gaan, is er een stevig financieel fundament gelegd
voor de toekomst.
Wat betreft de uitgaven hebben we wel een aanbeveling voor de toekomst.
Voor de transparantie is het beter om in het overzicht duidelijker te vermelden aan welke
activiteiten het geld besteed wordt. Er zijn bijvoorbeeld wel inkomsten voor de
carnavalsmiddag, maar in het overzicht zijn geen uitgaven voor deze activiteit opgevoerd. We
adviseren de penningmeester daarom in de toekomst zoveel mogelijk de bestemming van de
uitgaven te vermelden.
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER 31 DECEMBER 2020

FUNCTIE

NAAM

ADRES

TELEFOON

Voorzitter

Dhr. W.J.N. Caelen

Koningshof 34
6301 LT Valkenburg aan de Geul 043-3111957

Vice voorzitter

Dhr. J. Pluijmen

L. v.d. Maessenstraat 26
6301 EA Valkenburg aan de Geul 06-53578652

Secretaris

Mw. M.C.J. v. d. Pol

Pr. Willem-Alexanderlaan 67
6301 TS Valkenburg a/d Geul

Penningmeester

Dhr. F. H. Hendriks

Dilgaard 1
6325 GE Berg en Terblijt

043-3110316

043-6040136

Lid:

Mw. C.S.E.M. v.d. Bijl Broekhem 126
043-6044801
6301 HX Valkenburg aan de Geul

Lid:

Mw. R.H.M.B. Wouters Geulpark 14
6301 ZN Valkenburg a/d Geul

Lid:

Mevr. J. Bastings

Gr. v. Hoensbroeklaan 3
6301 VP Valkenburg aan de Geul 043-6012254

Lid:

Mevr. E. Wolfs

Rijksweg 140
6325 AH Berg en Terblijt

043-6015250

043-6040487

Lid:

Mevr. M. Braam

De Valk 64
6301 HR Valkenburg aan de Geul 043-6040520

Lid:

Dhr. W. Baetsen

Graafstraat 1
6305 BD Schin op Geul

043-4591792

Secretariaat:
Pr. Willem-Alexanderlaan 67
Tel.: 043-3110316
Email: seniorenraadvalkenburg@gmail.com
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