NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

10-04-2018
11.00 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. E. Wolfs,mevr. R. Wouters.
Afwezig: Mevr. M. Braam.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Mevr. Braam en dhr. Baetsen, kandidaat-leden Seniorenraad, willen gedurende een half jaar
de vergaderingen bijwonen. Daarna zullen zij en de Seniorenraad een besluit nemen.
2. Mededelingen.
Voorwaarden werkwijze Seniorenraad 2018.
De leden gaan akkoord met de voorwaarden die zijn gesteld in de mail van dhr. Vijgeboom
d.d. 15-03-2018.
Mevr. van de Pol zal een bevestiging naar dhr. Vijgeboom sturen.
Afspraken Seniorenraad met de ASD.
Het gesprek dat heeft plaats gevonden met de Seniorenraad en ASD was niet bevredigend.
Bij de leden bestaat de behoefte om afspraken te maken m.b.t. samenwerking.
Mevr. van de Pol zal dit met de ASD bespreken.
Mevr. van de Pol zal contact opnemen met Netwerk Senioren Limburg.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
02-04-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging dodenherdenking 4-5 mei.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 13-03-2018.
Agendapunt 7, Jaarverslag 2017.
De kascommissie maakt een nieuwe afspraak met de penningmeester.
De notulen worden vastgesteld.
4a. Concept-notulen overleg contactambtenaar met de Seniorenraad d.d. 13-03-2018.
De notulen worden vastgesteld.
5. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Gesprek met dhr. Baetsen van de Heerlijkheid Schin op Geul d.d. 23-03-2018.
Het DB van de Seniorenraad heeft een gesprek gehad met dhr. Baetsen over de
samenwerking m.b.t. de filmvoorstellingen in ’t Geboew.
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Hierbij zijn afspraken gemaakt over de licentie, de huur van het beeldscherm, publicatie en
de verrekening van de kosten (zie verslag).
6. Voorbereiding zomeractiviteiten.
- Het Samen eten vindt plaats bij Van Alles Get.
- Het bezoek aan de Sjömmert-boerderij wordt georganiseerd door G. Caelen en T. van
der Bijl.
- Het jeu de boules komt te vervallen.
Mevr. van de Pol zal de lijsten aanpassen.
De afspraak is gemaakt dat op 19 april om 10.00 uur bij de Brakke Berg een werkoverleg
plaats vindt met de leden van de Seniorenraad.
7. Jaarverslag 2017.
De controle van de kascommissie moet nog plaatsvinden en het voorwoord wordt door de
voorzitter aangeleverd. Agendapunt volgende vergadering.
8. Rapportage brandweer.
Agendapunt volgende vergadering en overleg contactambtenaar.
9. Rondvraag.
Dhr. Caelen heeft een overzicht gemaakt van de overige activiteiten van de Seniorenraad in
2018.
1. Voorstelling Openluchttheater
31 mei
2. Vlaaiendag Kasteel Schaloen
juni
3. Voorstelling Openluchttheater
6 september
4. Wellnessdag Thermae
3 oktober.
5. Muziekmiddag
november
- Smartlappenfestival
Stella Maris
6. Seniorendag
december.
Gemeente, Sevagram, Seniorenraad
Filmvoorstellingen in ’t Geboew
Verrassingsmenu Stella Maris

10 x per jaar m.u.v. januari en december
8 x per jaar m.u.v. december, januari, juli ,augustus.

10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Aansluitend heeft de Seniorenraad een afscheidslunch met wethouder Dauven en dhr.
Vijgeboom.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 15-05-2018.
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