NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

13-11-2018
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, mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. E. Wolfs, mevr. R.
Wouters.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Mevr. van de Pol heeft een brief gestuurd naar de leden waarin ze heeft aangegeven dat,
naar haar mening, de Seniorenraad het afgelopen jaar niet goed heeft gefunctioneerd.
Het betreft:
- Taakverdeling opstellen, zodat de leden weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
- Afspraken maken hoe de taken worden uitgevoerd.
- Nakomen van afspraken m.b.t. vergaderingen en activiteiten.
- Voorbereiding van activiteiten beter organiseren en niet op het allerlaatste moment.
- Communicatie en bereikbaarheid.
De voorzitter is voornemens om bovengenoemde aandachtspunten ter harte te nemen.
In de vergadering van 11 december worden de taken m.b.t. de activiteiten verdeeld.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
14-10-2018 Vocalis: Uitnodiging voorstelling vertelconcert d.d. 11-11-2018 in
evenementenlocatie de Post in de Lindenlaan.
Uitgaande stukken.
10-10-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies ASD en Seniorenraad aan het College
van B&W inzake het rapport Senioren en brandveiligheid.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 09-10-2018.
Agendapunt 7.
Verwijderen: “Eventueel wordt dit 2 maal gehouden”.
De notulen worden vastgesteld.
5. Inzet lid(leden) Seniorenraad voor samenwerking met leden van de ASD inzake problemen
bij aanvraag toeslagen door ouderen.
Enkele politieke partijen hebben dit onderwerp inmiddels op hun agenda staan.
Dhr. Pluijmen neemt hierover contact op met dhr. Tabbers.
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6. Stand van zaken Smartlappendag d.d. 29-11-2018.
Mevr. Bastings, mevr. Wolfs, mevr. Braam zijn op 29 november om 13.00 uur bij Stella Maris
aanwezig om ondersteuning te bieden.
7. Stand van zaken Seniorendag d.d. 08-12-2018.
De volgende leden zullen op 8 december de Seniorendag ondersteunen:
Dhr. Caelen de hele dag.
Dhr. Pluijmen de hele dag.
Mevr. van de Bijl de hele dag.
Mevr. Wolfs tot 15.00 uur.
Mevr. Wouters de hele dag.
Mevr. Bastings de hele dag.
Mevr. Paulssen onder voorbehoud.
8. Stand van zaken Kerstdiner d.d. 14-12-2018.
Dhr. Hendriks, dhr. Pluijmen en dhr. Baetsen zijn op 14 december verhinderd.
Dhr. Caelen zal tijdens het diner een kerstverhaal vertellen.
9. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De filmvoorstellingen worden goed bezocht. De samenwerking met de Heerlijkheid Schin op
Geul wordt in 2019 voortgezet.
In december zullen dhr. Hendriks en dhr Baetsen de financiële situatie doornemen.
Bumarechten.
De filmvoorstellingen mogen, volgens de voorwaarden van de Bumarechten, niet via de
media bekend worden gemaakt. Wellicht is het mogelijk om dit via een mailing naar de
senioren in Valkenburg aan de Geul te doen. Eerst wordt bekeken hoe dit volgens de regels
van de AVG kan worden uitgevoerd.
Voor 2019 zijn 4 films uitgezocht.
10. Onkostenvergoeding DB leden en leden Seniorenraad.
Aan de nieuwe leden wordt gevraagd hun bankrekeningnummer aan dhr. Hendriks door te
geven.
11. Planning activiteiten 2019.
1. Filmvoorstelling.
2. Filmvoorstelling.
3. Voorstelling Openluchttheater in juli of augustus.
4. Voorstelling Openluchttheater in september.
5. Bevrijdingsfeest 17 september.
6. Rondleiding museum Land van Valkenburg.
7. Bezoek oorlogsmuseum in Beek.
8. Bezoek Els museum in Beek.
9. Samen eten.
10. Wijnproeven.
11. Barbecue.
12. Bezoek Catacomben.
13. Bezoek Ruïne en Fluwelengrot.
14. Beweegactiviteit.
In 2019 wordt een carnavalsmiddag in 2020 voor de senioren van Valkenburg aan de Geul
voorbereid. Het is nu niet meer mogelijk om een locatie en carnavalsvereniging voor de
carnavalsmiddag te organiseren.
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12. Concept-vergaderschema 2019 en concept bezetting leden.
Concept-vergaderschema.
Geen opmerkingen.
Concept bezetting leden.
Mevr. Braam wordt lid van de Seniorenraad.
Mevr. van de Pol zal de lijst bezetting leden en het rooster van aftreden aanpassen.
13. Rondvraag.
- Uitstapje Seniorenraad agendapunt 11 december.
- Mevr. van de Pol meldt zich af voor de vergadering van 11 december. Mevr. Wouters
maakt de notulen.
14. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 11-12-2018.
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