NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

12-12-2017
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, dhr. J.
Pluijmen,mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. Wolfs, mevr. R. Wouters.

1. Opening.
De voorzitter heet de leden, mevr. Wolfs welkom en opent de vergadering.
Mevr. Wolfs woont als kandidaat-lid de vergadering bij.
Zij neemt actief deel aan het kernoverleg Berg en Terblijt en de Zonnebloem.
De Seniorenraad wil in contact komen met de Zonnebloem voor samenwerking. Mevr. v.d.
Bijl zal de voorzitter, mevr. Prins uitnodigen voor een vergadering.
De voorzitter heeft met 3 kandidaten gesproken die e.v. lid willen worden van de
Seniorenraad.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
28-11-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie.
Dhr. Caelen en dhr. Pluijmen gaan naar de Nieuwjaarsreceptie.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 14-11-2017.
De notulen worden vastgesteld met dank aan mevr. Wouters.
4. Verslag studiedag Seniorenraad d.d. 21-11-2017.
De leden vonden de studiedag waardevol.
Dhr. Pluijmen is van mening dat de Seniorenraad z.s.m. een jaarplan met speerpunten voor
2018 moet opstellen. Agendapunt DB vergadering d.d. 08-01-2018, AB vergadering d.d. 1601-2018.
Agendapunt overleg met de contactambtenaar d.d. 16-01-2018; Evaluatie bijeenkomst d.d.
08-12-2017 met de medewerkers van Sevagram.
Mevr. van de Pol zal dhr. Vijgeboom vragen om de medewerkers van Sevagram uit te
nodigen voor het overleg op 16 januari.
5. Verslag bijeenkomst met de wethouder en contactambtenaar d.d. 28-11-2017.
In de bijeenkomst is de begroting voor de activiteiten in 2018 besproken. De Seniorenraad
wil hiervoor een budget van de gemeente ontvangen. De Seniorenraad zal dan zelf alle
activiteiten moeten organiseren en bekostigen.
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Dhr. Pluijmen stelt voor om contact op te nemen met de Kunst- en Cultuurraad om na te
gaan hoe zij werken.
Er zal een coördinator nodig zijn om de taken te verdelen en de regie te voeren.
Conclusie.
De Seniorenraad vindt de activiteiten te arbeidsintensief en wil daarom de ondersteuning
van de contactambtenaar blijven behouden.
Agendapunt overleg met de contactambtenaar d.d. 16-01-2018.
6. Begroting activiteiten Seniorenraad 2018.
Zie agendapunt 5.
7. Vergaderschema 2018.
De AB vergadering van 13 februari wordt verschoven naar 20 februari i.v.m. Carnaval.
Het vergaderschema wordt vastgesteld.
8. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De gesprekken met de Stationnerie lopen vast. Dhr. Caelen stelt dhr. Tummers een
ultimatum zich voor een bepaalde datum uit te spreken over de mogelijkheden om de
filmvoorstellingen in de Stationnerie te houden. Een alternatief is de bibliotheek.
De filmvoorstellingen zullen, op verzoek van de Heerlijkheid, het eerste half jaar in Schin op
Geul worden vertoond.
9. Evaluatie ontmoetingsbijeenkomst d.d. 08-12-2017 in de Polfermolen.
400 Senioren hebben de bijeenkomst enthousiast bijgewoond. 20 Personen krijgen nog een
presentje. Dhr. Caelen zal hiervoor zorgen.
De rekening van de draagzakjes (€ 50) wordt naar de gemeente doorgestuurd.
In 2018 zal de bijeenkomst in 2 dagdelen worden georganiseerd met meer amusement en
entertainment.
De Seniorenraad stuurt de sponsoren van de presentjes, Darpo en het personeel van de
Polfermolen een bedankbriefje.
Voorstel om bij de Rabo een verzoek in te dienen voor een financiële bijdrage. De bank stelt
een bedrag ter beschikking voor stichtingen die de belangen van ouderen behartigen.
Dhr. Hendriks zal hierover contact opnemen met de Rabo.
10. Eindejaarsvergoedingen.
“Eindejaarsvergoedingen” worden voortaan als “onkostenvergoedingen” benoemd.
De DB leden krijgen € 120.
Overige leden € 60.
11. Rondvraag.
Het etentje van de Seniorenraad vindt plaats op 17 januari om 18.30 uur bij Van Alles Get.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng, wenst hen fijne feestdagen en sluit de
vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 16-01-2018.
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