NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

11-09-2018
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. W. Baetsen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, mevr. I. Paulssen,
dhr. J. Pluijmen, mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. G. Caelen, mevr. M. Braam.
1. Opening.
Dhr. J. Pluijmen vervangt dhr. G. Caelen.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
14-08-2018 Vrijwilligerscentrale: Uitnodiging vrijwilligersdag d.d. 29-09-2018.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 12-06-2018.
Agendapunt 7. Afspraak AVG.
Dhr. Pluijmen zal het stappenplan van de AVG uitwerken.
De notulen worden vastgesteld.
4. Jaarverslag Seniorenraad 2017.
Aan “Vergaderingen” wordt het overleg ( 2 maal per jaar)met de wethouder toegevoegd.
Het financieel overzicht is vastgesteld. Mevr. van de Pol zal het financieel overzicht met het
verslag van de kascommissie aan het jaarverslag toevoegen en verspreiden.
De penningmeester wordt décharge verleend.
5. Gezamenlijk overleg ASD en Seniorenraad inzake het rapport Senioren en brandveiligheid
op 11 september om 19.30 uur bij Radar.
Mevr. van der Bijl zal het vergaderpunt Senioren en brandveiligheid van de ASD vergadering
bij Radar bijwonen.
De leden stellen voor om op de Seniorendag de brandweer een presentatie over
brandveiligheid te laten houden.
6. Procedure AVG.
Zie agendapunt 3.
7. Evaluatie zomerprogramma.
De beweegroute is vanwege de hitte uitgesteld naar 26 september.
Dhr. Pluijmen, mevr. Wolfs en mevr. Paulssen zullen daarbij aanwezig zijn.
Verspreiding folders.
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De verwerking van de folders moet beter georganiseerd worden. Hierbij moet één lid er voor
zorgen dat de folders goed gerangschikt worden op kern en wijk. Ook moet worden opgelet
dat de folder met brief op de juiste manier in de enveloppe wordt gestopt, zodat het adres
duidelijk zichtbaar is.
Organisatie activiteiten.
- Veel taken moeten worden gedelegeerd.
- Elk ondersteunersteam stelt een coördinator aan.
- Het team maakt afspraken met de betreffende onderneming/ondernemer over de te
organiseren activiteit en een financiële planning (offerte).
- Van te voren een plan B opstellen, zodat bij onverwachte omstandigheden kan worden
overgeschakeld naar het alternatieve plan.
- Bij onverwachte omstandigheden ligt de verantwoordelijkheid bij het team.
- Een maximaal aantal deelnemers bij de barbecue aanhouden of splitsen in 2 locaties.
- Nu al nadenken over de activiteiten in 2019.
Wandeling de Kluis.
In de folder stond niet vermeld dat er een rondleiding werd gehouden. Dit was verwarrend
voor de 22 deelnemers.
Samen eten.
132 Deelnemers. Dit jaar werden geen bonnetjes gegeven.
Films.
Beide films werden goed bezocht.
Boerderijmuseum Schimmert.
38 Deelnemers.
Wandeling Thermae 2000.
22 Deelnemers. Lunch was goed verzorgd. Goede uitleg bij de wandeling.
Vuurstenenmijnen en museum.
18 Deelnemers.
De verzamelplaats stond niet in de folder vermeld.
Single Malt Folk.
85 Deelnemers.
Deelnemers met een rollator of rolstoel kunnen niet aan deze activiteit deelnemen i.v.m. de
onbereikbaarheid van het Openluchttheater. Aandachtspunt voor 2019.
Rondleiding Margraten.
76 Deelnemers.
De rondleiding duurde te lang gezien de warmte en geen zitplaatsen.
In 2019 wordt 75 jaar bevrijding gevierd. Deze activiteit komt in het zomerprogramma van
2019. Bij de voorbereiding het aantal deelnemers zo nodig splitsen.
Rondleiding Sibber tuinen.
85 Deelnemers.
De rondleiding is goed verlopen.
Wellnessdag Thermae 2000 op 15 augustus.
11 Deelnemers.
De activiteit stond niet bij het aanmeldformulier vermeld.
Wijnproeven.
70 Deelnemers.
Barbecue.
235 Deelnemers.
In 2019 zo nodig op 2 locaties.
8. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De organisatie heeft hulp nodig van de Seniorenraad.
Voor 2019 wordt een schema van de te vertonen filmvoorstellingen in 2019 opgesteld.
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Mevr. Paulssen neemt namens de Seniorenraad deel aan de werkgroep filmvoorstellingen.
Eind 2018 wordt de gang van zaken gedurende het afgelopen jaar geëvalueerd.
9. Stand van zaken Samen eten.
Op 27 september, 25 oktober en 22 november kunnen de senioren weer een
verrassingsmenu gebruiken bij Stella Maris.
10. Artikelen Markant.
De data van de film en Samen eten in september wordt in de nieuwsbrief van de gemeente
gepubliceerd.
De data van de film en Samen eten van oktober en november worden in Markant geplaatst.
11. Rondvraag.
Verzoek om de volgende onderwerpen op de agenda van 9 oktober te plaatsen:
1. Schema rooster van aftreden.
2. Studiedag.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inzet en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 09-10-2018.
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