CONCEPT-NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

12-06-2018
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, dhr. W. Baetsen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks,
mevr. Paulssen,dhr. J. Pluijmen, mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. E. Wolfs.
Afwezig met kennisgeving: Mevr. M. Braam, mevr. R. Wouters.
1. Opening.
Dhr. Pluijmen zit de vergadering voor i.v.m. de afwezigheid van dhr. Caelen.
De voorzitter a.i. heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
15-05-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Aanpassing procedure structurele subsidie.
21-05-2018 St. Cultuurcafé d’n Dwingel: Registratie adressen bestand.
31-05-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging informatie bijeenkomst AVG d.d.
25-06-2018 van 19.00 – 21 00 uur in Cascade.
In het overleg met de contactambtenaar, aansluitend aan de vergadering, zal aan dhr.
Vijgeboom informatie over de subsidies worden gevraagd.
De foto op de website van mevr. van der Bijl wordt verwijderd.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 15-05-2018.
Agendapunt 5 , Vlaaienbakdag.
Er zijn 7 aanmeldingen. Dhr. Caelen zal aan dhr. Wierts vragen of de vlaaienbakdag door kan
gaan.
4. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De werkgroep zoekt per kwartaal de films op thema uit.
Dhr. Caelen wil hier, i.v.m. andere drukke bezigheden, niet meer aan deelnemen.
Mevr. Paulssen zal dhr. Caelen vervangen.
Dhr. Caelen vraagt per 1 juli de Buma-Stemralicentie aan.
Mevr. van der Bijl zal aan mevr. Cremers doorgeven dat de Seniorenraad het niet wenselijk
vindt om een niet-lid van de Seniorenraad deel te laten nemen aan activiteiten.
5. Stand van zaken zomerprogramma.
Afgesproken wordt dat senioren uit Valkenburg aan de Geul zich voor de films in juli en
augustus via het aanmeldformulier uit de folder kunnen aanmelden. Senioren buiten
Valkenburg aan de Geul kunnen zich bij ’t Geboew melden en ter plekke betalen.
De begeleiders van de activiteiten Samen eten, Wijnproeven en barbecue melden zich via het
aanmeldformulier aan.
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Bij de overige activiteiten hoeven zij zich niet aan te melden.
De begeleiders van het Wijnproeven, Samen eten en de Barbecue worden verzocht 1 uur
voor aanvang aanwezig te zijn en bij de overige activiteiten een half uur.
6. Artikelen Markant.
Mevr. van de Pol heeft met mevr. Ceulemans van de afdeling Voorlichting afgesproken dat
het programma na de zomeractiviteiten wordt doorgestuurd als de data en locaties bekend
zijn.
7. Afspraak AVG.
De Seniorenraad moet de procedure van de AVG doorlopen.
Mevr. van de Pol en dhr. Caelen zullen hiervoor zorgen.
Op 25 juni wordt in Cascade een informatiebijeenkomst gehouden over de AVG.
8. Rondvraag.
Financieel overzicht.
Dhr. Pluijmen heeft met dhr. Hendriks de rekeningen gecontroleerd. Het begin- en eindsaldo
van de rekeningen kunnen niet kloppend worden gemaakt, omdat de rentebedragen van de
bedrijfsspaarrekening niet in het overzicht zijn opgenomen.
De penningmeester heeft – ingevolge het besluit van het dagelijks bestuur - de
bedrijfsspaarrekening opgeheven.
De kascommissie wil de kascontrole met een opmerking afsluiten.
9. Sluiting.
De voorzitter a.i. dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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