NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

21-04-2015
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Mevr. M. Cremers, dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L.
Scholten, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. P. Peters mevr. J. Bastings.
1. Opening.
Mevr. Cremers zit de vergadering voor i.v.m. vakantie van dhr. Smeets.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Stand van zaken ’t Gilde.
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft dhr. Peters geen gelegenheid om ’t Gilde goed
te leiden. Hierdoor is de bestuurlijke situatie van ’t Gilde verslechterd.
Dhr. Peters heeft de voorzitter gevraagd of een lid van de Seniorenraad zijn taak tijdelijk kan
waarnemen.
Het DB van de Seniorenraad zal in de volgende vergadering dit verzoek bespreken.
Lezing mevr. Philippens.
De tekst van de lezing is op verzoek van mevr. America op de website van de Seniorenraad
geplaatst.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
03-03-2015 Graydon: Bedrijfsgegevens bij Graydon.
17-03-2015 Gemeente Valkenburg: Reactie dhr. Hoeberigs kennismakingsgesprek d.d. 17-032015
09-04-2015 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging herdenking 4 mei.
18-04-2015. VVV Z-Limburg: Brochure Parels rondom Gerlachus.
Uitgaande stukken.
01-04-2015 Gemeente Valkenburg: Benoeming mevr. J. Bastings lid Seniorenraad.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 17-03-2015.
Notulen worden vastgesteld.
5. Stand van zaken website.
Dhr. Hendriks heeft nog een overleg met dhr. Croes over onduidelijkheden m.b.t. de website.
Dhr. Hendriks verzoekt de leden om bij het maken van foto’s liggende opnamen te maken en
geen tijd en datum erbij te vermelden.
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6. Stand van zaken zomeractiviteiten.
Dhr. Hendriks stelt voor dat elke deelnemer op eigen naam de kosten van een activiteit
betaalt om zo verwarring te voorkomen.
7. Stand van zaken Jaarverslag 2014.
Zie wijzigingen concept jaarverslag.
Dhr. Caelen bij de adressenlijst vermelden.
8. Wijziging aanvang overleg Seniorenraad met de contactambtenaar.
Het overleg met de contactambtenaar begint voortaan om 11.00 uur i.p.v. 11.30 uur.
9. Toekomst bibliotheek in Valkenburg aan de Geul en Berg en Terblijt.
In het aansluitende overleg met de contactambtenaar wordt dit onderwerp besproken.
10. Rondvraag.
Dhr. Scholten wil i.v.m. het vertrek van twee leden een herverdeling van taken van de leden
van de Seniorenraad.
Agendapunt volgende vergadering.
11. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 19-05-2015.
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