CONCEPT-NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

23-06-2015
09.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Toevoegen aan de agenda: Vervolg studiedag.
2. Mededelingen.
Beweegactiviteiten voor senioren.
Mevr. Paulussen, voorzitter Sportraad, weet nog niet welke rol de Seniorenraad kan
vervullen m.b.t. dit project.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
20-05-2015 Gemeente Valkenburg: Benoeming mevr. Bastings lid Seniorenraad.
27-05-2015 Dhr. Gonnissen: Optreden zomerprogramma.
03-06-2015 Gemeente Valkenburg: Nieuwsbrief Burgerkracht.
21-06-2015 Zuyd Hogeschool: Vervolg studiedag.
Juni 2015 Gemeente Maastricht: Maastrichtse infokrant voor ouderen.
Dhr. Gonnissen is bereid om de zomeractiviteiten met zijn muziek op te fleuren,
maar dit is voor dit jaar moeilijk in te passen.
4. Conceptnotulen vergadering d.d. 19-05-2015.
Agendapunt 3: Brief dhr. Brouwers verwijderen.
Agendapunt 9: Dhr. Caelen vervangt mevr. Cremers bij de filmvoorstelling op 9
juni.
De notulen worden vastgesteld.
5. Stand van zaken ’t Gilde.
Dhr. Peters kan, door persoonlijke omstandigheden, zijn functie als voorzitter van
’t Gilde niet uitvoeren. ’t Gilde Valkenburg aan de Geul zoekt aansluiting bij
Maastricht of Parkstad. Maastricht is bereid samen te werken met ’t Gilde
Valkenburg aan de Geul.
In Domaine Cauberg worden cursussen gegeven, publicaties worden door
Valkenburg aan de Geul en Maastricht gezamenlijk uitgegeven.
Dhr. Peters wil een vertegenwoordiger vanuit de Seniorenraad die de belangen
behartigt van ’t Gilde.
De voorzitter stelt voor om cursussen van ’t Gilde op de website van de
Seniorenraad te promoten en de ontwikkelingen van de samenwerking met
Maastricht af te wachten.
6. Stand van zaken website.
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De artikelen m.b.t. de kennismaking van nieuwe leden worden in de 3e persoon op
de website van de Seniorenraad geplaatst.
Mevr. Bastings gaat akkoord met het plaatsen van het door mevr. Ceulemans
ingekorte artikel in Markant.
7. Taakverdeling leden Seniorenraad.
Toevoegen aan de lijst:
Filmvoorstellingen: Til van der Bijl.
Project vrijwilligers: Til van der Bijl, Jenny Bastings.
8. Artikelen Markant.
Zie agendapunt 6.
9. Vervolg studiedag.
De Seniorenraad wacht het gesprek met wethouder Dauven over de reorganisatie
van adviesraden af. Daarna wordt begonnen met het organiseren van de
studiedag.
Dhr. L. Scholten organiseert het uitstapje van de Seniorenraad op 30 september.
10.Stand van zaken zomerprogramma.
De Geulhemmergroeve is niet rolstoeltoegankelijk.
Het Koersballen wordt in twee groepen gesplitst.
Dhr. Peters meldt zich af voor de barbecue.
Bij het wijnproeven heeft dhr. Scholten hulp nodig om stoelen en tafels te
plaatsen. Met de eigenaar van de kaaswinkel is afgesproken dat op 10 augustus
een 2e wijnproeven wordt gehouden. Mevr. van de Pol zal vanaf nr. 55 mensen
een bericht sturen of zij op 10 augustus hieraan mee kunnen/willen doen.
De totale extra kosten voor de Seniorenraad wordt geraamd op € 800.
11.Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12.Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en wenst hen veel succes met het
zomerprogramma.
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