NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

11-12-2018
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, dhr. Baetsen, mevr. J. Bastings, mevr. M. Braam, mevr. T. v.d. Bijl, dhr.
F. Hendriks, mevr. I. Paulssen, dhr. J. Pluijmen.
Afwezig: Mevr. M. van de Pol, mevr. E. Wolfs,mevr. R. Wouters.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Stand van zaken Smartlappendag dd. 29-11-2018: er waren slechts 10 belangstellenden. Er
was voor een groter gezelschap ingekocht. Voor deze dag was er geen inschrijving
gehanteerd. Een volgende keer dit wel doen.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
20-11-2018 Kamer van Koophandel: Uitschrijving mevr. Cremers d.d.01-01-2017.
23-11-2018 Toneelvereniging Vilt: Uitnodiging middagvoorstelling d.d. 09-12-2018.
08-12-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 13-11-2018.
Pagina 1 punt 4 verwijderen ( op de Website staat het goed vermeld.)
De notulen worden vastgesteld.
5. Evaluatie Seniorendag:
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet. De bediening was uitstekend evenals de
samenwerking met de medewerkers van het Casino. De dag was uitstekend geregeld, er was
een sfeervolle en goede stemming. Het was opmerkelijk dat er veel echtparen aanwezig
waren op deze dag.
De stoelen waren in tegenstelling tot de afspraak opgesteld in theateropstelling. Achteraf
bleek dit wel heel goed te zijn. Een volgende keer wel meer tafels plaatsen.
Echter het vervoer was minder goed geregeld. Heel veel mensen moesten lang wachten op
hun vervoer (via Omnibus). Mogelijkheden bekijken om dit het volgend jaar anders te
regelen.
De uitleg van de brandweer was goed, veel mensen namen de folders mee. Dhr. Pluijmen zal
aan dhr. Vijgenboom de sheets vragen zodat deze op de website geplaatst kunnen worden.
Rekeningen: Casino , Geulklank, Walram en Guus Smeets sturen deze naar dhr. Pluijmen.
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De kosten van het Casino zijn inclusief parkeren €4615,-.Geulklank en Walram ieder
afzonderlijk €300,- en Guus Smeets €250,De Gemeente steunt €3500,6. Stand van zaken AVG.
De provider zal meer veiligheid inbouwen zodat hacken van Web onmogelijk wordt. Foto’s
mogen i.v.m. privacy/AVG niet meer zonder toestemming gepubliceerd worden.
7. Stand van zaken rondom Kerstdiner
Er zijn momenteel 62 deelnemers. De voorzitter zal een Kerstverhaal voordragen. Aan de
achterzijde van het gebouw zijn parkeerplaatsen en ook de ingang is aan de achterzijde.
8. Taakverdeling activiteiten Seniorenraad
Alle afzonderlijke activiteiten zullen de leden bij voorkeur in groepjes van 3 samenwerken.
Alle afspraken met de ondernemers schriftelijk vastleggen en de deelnemers zelf bellen bij
wijzigingen
9. Afspraken en financiële afspraken m.b.t. filmvoorstelling
Hier wordt in het volgend overleg op teruggekomen.
De St. Zonnebloem afd. Valkenburg aan de Geul wil de film opnemen in haar programma.
Dhr. Baetsen zal mevr. Wolfs hierover mailen.
10. Planning activiteiten 2019
Zie bijgevoegd schema. Mogelijk een dag in november plannen voor de Seniorendag. De
Carnavalsmiddag wordt gepland in Januari of februari 2020. Dhr. Pluijmen heeft hiervoor al
contacten gelegd.
11. Uitstapje Seniorenraad 2019
Dit wordt doorgeschoven naar volgend overleg, eenieder zal nadenken over het tijdstip zodat
iedereen ook aanwezig kan zijn.
12. Rondvraag
Dhr. Pluijmen: WeHelpen bespreken in volgend overleg. Daarvoor ook de contactambtenaar
en Dominique Wienk uitnodigen.
Mevr. Bastings meldt zich af voor de volgende vergadering.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 15-01-2019.
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