NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

08-09-2015
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks, dhr. P. Peters,
mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. R. Wouters, mevr. J. Bastings.
Afwezig met kennisgeving: mevr. M. Cremers, dhr. L. Scholten.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Geen mededelingen.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
25-06-2015 Zuyd Hogeschool: Inventarisatie afstudeeronderwerpen studiejaar 2015-2016.
14-07-2015 St Struikelstenen: Wandeling langs de struikelstenen.
23-07-2015 Hotel Tummers: Rekening film 20, 21 en 22 juli.
20-08-2015 Privazorg Maastricht: Uitnodiging voor overleg.
Mevr. M. van de Pol zal Priva zorg een mail sturen.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 23-06-2015.
Agendapunt 5.
’t Gilde Valkenburg aan de Geul heeft inmiddels drie vergaderingen met ’t Gilde Maastricht
gehouden over het organiseren van cursussen en lezingen. Valkenburg gaat samenwerken
met Maastricht maar blijft zelfstandig.
Dhr. Verbeet houdt voor ’t Gilde een lezing over de invloed van de 1e wereldoorlog op ZuidLimburg.
Agendapunt 9.
Dhr. L. Scholten en dhr. G. Caelen organiseren het uitstapje op 30 september.
De notulen worden vastgesteld.
5. Evaluatie zomeractiviteiten 2015.
Het programma van de zomeractiviteiten is over het algemeen een groot succes gebleken.
Veel deelnemers hebben positief gereageerd.
De activiteiten die vooraf betaald zijn bleken goed te zijn bezocht. Bij de overige activiteiten,
met uitzondering van het wijnproeven, zijn veel mensen niet op komen dagen.
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Voorstel om de volgende keer alle activiteiten vooraf te laten betalen. Ook mensen daags
voor de activiteit te bellen, zodat men weet hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, is een
optie voor volgend jaar.
Het programma bereikt een groot deel van de senioren in Valkenburg aan de Geul, echter de
doelgroep “eenzame ouderen” doet niet mee.
Mogelijk kan de ontmoetingsbijeenkomst op 3 oktober en het onderzoek door Zuyd
Hogeschool mogelijkheden bieden om in contact te komen met deze doelgroep.
De financiële verrekening van de zomeractiviteiten wordt met mevr. Duijkers geregeld.
6. Onderzoek door studenten van Zuyd Hogeschool.
Er is een conceptbrief “Onderzoek naar onzichtbare senioren in Valkenburg aan de Geul”
opgesteld. In deze brief geeft de Seniorenraad aan door studenten van Zuyd Hogeschool een
onderzoek naar “onzichtbare ouderen” te laten verrichten om zo inzicht te krijgen in hun
behoeften en belangen.
De Seniorenraad vraagt aan het College van B&W of zij dit onderzoek ondersteunt.
In het aansluitend overleg met de contactambtenaar en wethouder wordt de brief aan de
orde gesteld.
7. Afscheid dhr. P. Peters d.d. 30-09-2015.
Het officiële afscheid van dhr. Peters is op 8 september. De voorzitter dankt hem voor zijn
inzet en inbreng in de Seniorenraad gedurende de afgelopen acht jaren.
Dhr. Peters heeft prettig samengewerkt met de Seniorenraad en hoopt dat de relatie van de
Seniorenraad met ’t Gilde wordt voortgezet.
Op 30 september wordt informeel afscheid genomen van dhr. Peters.
8. Artikelen Markant.
In de volgende editie wordt het artikel “Werving nieuwe leden” geplaatst.
Voorstel om bij elk artikel een verwijzing naar de website te vermelden.
Mevr. van de Pol zal dit met mevr. Ceulemans overleggen.
9.

Ontmoetingsbijeenkomst d.d. 03-10-2015.
Agendapunt aansluitend overleg met mevr. Duijkers.

10. Evaluatie studiedag d.d. 01-09-2015.
Mevr. Ketelaars heeft tijdens de studiedag benadrukt dat de Seniorenraad zich t.o.v. van de
gemeente en andere partijen beter kan profileren en pro-actief opstellen.
Studiedag 2016 agendapunt volgende vergadering.
11. Stand van zaken website.
Leden die ideeën hebben voor de website kunnen deze naar dhr. Hendriks sturen.
12. Taakverdeling leden Seniorenraad.
De lijst wordt vastgesteld.
13. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
14. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 13-10-2015.

2
Seniorenraad Valkenburg aan de Geul

Notulen d.d. 08-09-2015

3
Seniorenraad Valkenburg aan de Geul

Notulen d.d. 08-09-2015

