NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

15-05-2018
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl,mevr. M. Braam, dhr. F. Hendriks,
mevr. I. Paulssen, mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. W. Baetsen.

1. Opening.
De voorzitter heet de leden, in het bijzonder mevr. Paulssen, welkom en opent de
vergadering.
Mevr. Paulssen zal gedurende een half jaar de vergaderingen bijwonen en daarna beslissen
of ze lid wordt van de Seniorenraad.
2. Mededelingen.
Zomerprogramma.
De eerste folder zal aan wethouder Meijers worden aangereikt.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
13-04-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Nieuwsbrief Sport en Cultuur.
26-04-2018 Sociale Culturele Raad: Uitnodiging verenigingsavond d.d. 30-05-2018.
Algemene Verordening Privacy Gegevens (AVG).
Per 25 mei 2018 wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen
door de AVG.
Het doel van de nieuwe wet : bescherming van de privacy doordat individuen het recht
krijgen om hun opgeslagen gegevens in te zien, te wijzigen, verwijderen en zelfs over te
dragen naar een andere partij.
Omdat de Seniorenraad beschikt over gegevens van de achterban is het belangrijk om goed
na te gaan aan welke verplichtingen de Seniorenraad moet voldoen voor 25 mei.
Dhr. Caelen en mevr. van de Pol maken hiervoor een afspraak.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 10-04-2018.
Mevr. Wolfs vermelden bij de aanwezigen.
Agendapunt 9.
Mevr. van de Pol zal een overzicht maken van de activiteiten buiten het zomerprogramma en
dit naar de senioren doorsturen. Dit overzicht wordt ook op de website geplaatst.
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5. Vlaaienbakdag.
Zie agendapunt 4.
6. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Mevr. Wolfs heeft het bestuur van de Zonnebloem Valkenburg aan de Geul op de hoogte
gebracht van de mogelijkheid om in Schin op Geul filmvoorstellingen te gaan zien.
7. Jaarverslag 2017.
Na het Pinksterweekend wordt een afspraak gemaakt voor de kascontrole.
8. Samenwerking Seniorenraad en ASD.
Na de zomervakantie zal de Seniorenraad nadenken over onderwerpen die de senioren
betreffen.
9. Rondvraag.
Mevr. Paulssen heeft een goed gevoel gekregen over de activiteiten van de Seniorenraad en
wil graag met de leden van de Seniorenraad samenwerken.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inzet en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 12-06-2018

2
Seniorenraad Valkenburg aan de Geul

Notulen d.d. 15-05-2018

