NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

16-01-2018
11.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, 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. Ingekomen- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken.
12-12-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Burgerkracht.
16-12-2017 Jo Wouters: Dankbrief en nieuwsbrief Stichting steun ons steunen.
December 2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Nieuwsbrief Sport en Cultuur.
Uitgaande stukken.
02-01-2018 Supermarkt Albert Heijn: Dankbrief sponsoring.
02-01-2018 Supermarkt Plus: Dankbrief sponsoring.
02-01-2018 Hema: Dankbrief sponsoring.
Voorstel om de Vrijwilligerscentrale ondersteuning van vrijwilligers te vragen bij de
activiteiten van de Seniorenraad.
Voorstel om bij de Seniorendag de sponsoren visueel te bedanken b.v. met een power-point
presentatie.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 12-12-2017.
De notulen worden vastgesteld.
4. Jaarplan/speerpunten Seniorenraad 2018.
Data Samen eten 2018 om 17.30 uur bij Stella Maris.
Donderdag 22 februari
Donderdag 22 maart
Donderdag 26 april
Donderdag 17 mei
Donderdag 21 juni (e.v. 28 juni).
5. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Voor de filmvoorstelling van 26 januari in het gemeenschapshuis ‘t Geboew in Schin op Geul
hebben zich 19 deelnemers aangemeld. Niet duidelijk is of bij dhr. Baetsen personen
plaatsen hebben gereserveerd. Dhr. Caelen zal hierover contact opnemen.
Vanaf juli t/m november worden de filmvoorstellingen in de bibliotheek gehouden.
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6. Stand van zaken Samen eten.
Zie agendapunt 4.
7. Rondvraag.
- De ASD wil graag samenwerken met de Seniorenraad. De voorzitter van de ASD, dhr.
Rutten, nodigt de Seniorenraad uit voor een gezamenlijk lunch om nader kennis te
maken met de leden. Agendapunt DB vergadering d.d. 05-02-2018.
- De leden worden verzocht om na te denken over een mogelijkheid om senioren die niet
mobiel zijn, de kans te bieden deel te nemen aan de activiteiten van de Seniorenraad.
- Voorstel om een bezoek aan het boerderijmuseum in Schimmert op te nemen in het
Zomerprogramma.
- Dhr. Caelen en dhr. Pluijmen gaan in gesprek met dhr. Frusch van het Openluchttheater
om uit te zoeken welke theatervoorstelling(en) opgenomen kunnen worden in het
Zomerprogramma.
- Het echtpaar Caelen heeft geen extra ondersteuning nodig bij het organiseren en
begeleiden van Samen eten.
- Agendapunt volgende vergadering: verdeling taken activiteiten 2018.
- Dhr. Caelen nodigt voor de DB vergadering van 5 februari twee kandidaten uit om hen
te informeren over de activiteiten van de Seniorenraad.
- Dhr. Caelen stelt een tekst op voor de directie van de Rabo met het verzoek om een
financiële bijdrage.
- Op zaterdag 27 januari van 11.00 tot 12.30 uur vindt de Internationale dag Holocaust
plaats met een Holocaustherdenking. Geïnteresseerden kunnen hier aan deelnemen.
8. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 20-02-2018.

2
Seniorenraad Valkenburg aan de Geul

notulen d.d. 16-01-2018

