NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

10-10-2017
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Mevr. J. Bastings, dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks, , mevr. R. Wouters (notulen).
Afwezig met kennisgeving: mevr. M. v.d. Pol, mevr. T. v.d. Bijl.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
2017-09-08 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Toekenning extra subsidie Samen eten.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 12-09-2017.
De notulen worden vastgesteld.
3a. Concept-notulen overleg contactambtenaar d.d. 12-09-2017.
De notulen worden vastgesteld.
4. Stand van zaken studiedag d.d. 14-11-2017.
Dhr. Scheepers van St. Mentorschap Limburg heeft op 14 november een andere afspraak.
Mevr. van de Pol maakt een nieuwe afspraak.
5. Jaarprogramma Seniorenraad 2018.
Verdeling filmvoorstellingen Heerlijkheid Schin op Geul en Seniorenraad.
Dhr. Baetsen, voorzitter van de Heerlijkheid Schin op Geul, is voor de vergadering van 14
november om 10.00 uur uitgenodigd om te spreken over de samenwerking met de
Seniorenraad. Als eerste activiteit komt de verdeling van de filmvoorstellingen aan de orde.
Samen eten in 2018 februari – maart – april – september – oktober - november.
De penningmeester heeft de extra subsidie (€ 450) van de gemeente ontvangen voor het
Samen eten in september-oktober en november 2017.
Ook in 2018 ontvangt de Seniorenraad weer subsidie voor het Samen eten.
Voorjaarsactiviteit vlaaienbakdag.
De voorjaarsactiviteit vlaaienbakmiddag wordt in het voorjaar van 2018 gehouden. Hieraan
kunnen 30 personen deelnemen. Als er meer aanmeldingen zijn wordt bekeken of er een
tweede dag georganiseerd kan worden. Dhr. Caelen zal nagaan of er personeel nodig is.
Zomerprogramma.
Dhr. Hendriks heeft de kosten van het zomerprogramma 2017 met de gemeente verrekend.
In de vergadering van 14 november wordt het jaarprogramma Seniorenraad 2018
uitgewerkt.
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6. Stand van zaken najaars-activiteit: muziekmiddag.
Op 10 november wordt van 14.30 uur tot 16.30 uur in Stella Maris een muziekmiddag
gehouden voor de senioren van Valkenburg aan de Geul.
De middag wordt door de leerlingen van Stella Maris verzorgd en een orkest speelt muziek
uit de jaren 60/70. Ook worden er zoete en/of hartige hapjes geserveerd.
Senioren kunnen zich voor 7 november via mail, telefoon of postadres aanmelden.
Dhr. Caelen maakt een tekst. Bekendmaking gebeurt via TV Valkenburg, Markant en het
senioren-mailbestand van het secretariaat.
7. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Dhr. Caelen maakt met hotel Tummers afspraken over de verzorging van het technische
gedeelte van de filmvoorstelling.
Bij voorafgaande voorstellingen haperde de laptop..
Voorstel om bij elke voorstelling koffie en vlaai te geven. De kosten worden verhoogd naar
€ 6,00.
8. Jaarlijkse uitstapje Seniorenraad (b.v. kerstdiner).
De leden stemmen in met de suggestie kerstdiner. De leden reiken de volgende vergadering
adressen van restaurants aan.
9. Rondvraag.
Mevr. van de Pol zal met dhr. Trimbos een andere datum voor het gesprek plannen i.v.m. de
vakantie van dhr. Caelen.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 14-11-2017.
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