NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

10-12-2019
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, dhr. W. Baetsen, 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: Mevr. M. Braam, mevr. J. Bastings.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
29-10-2019 Holland Casino: Info Seniorendag 2020.
12-11-2019 Dhr. Scheijen: Samenvatting lezing Seniorendag.
13-11-2019 OLT: Rekening voorstelling Di Gojimband.
19-11-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Info vervolg afwezigheid dhr. Vijgeboom.
20-11-2019 TDSproductions: Rekening Seniorendag.
Dhr. Vijgeboom heeft nog niet gereageerd op de vraag om vergaderruimte bij het
gemeentehuis te reserveren.
De donatie van de RABO is bedoeld voor het MbvO. In het zomerprogramma van 2020 enkele
sportactiviteiten plannen.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 12-11-2019.
Agendapunt 4; Evaluatie Seniorendag.
Begin 2020 neemt dhr. Caelen contact op met de St. Rozenheuvel.
Dhr. Caelen heeft een afspraak met wethouder Meijers om te spreken over het terugdringen
van de hoge kosten m.b.t. het verspreiden van de uitnodigingen.
De notulen worden vastgesteld.
4. Stand van zaken werkgroep film.
Mevr. van de Bijl zal mevr. Paulssen vervangen met de ondersteuning van de
filmvoorstellingen. Agendapunt vergadering d.d. 14-01-2020.
Mevr. Wouters en dhr. Pluijmen willen de filmvoorstelling ondersteunen als mevr van de Bijl
verhinderd is.
Kosten filmvoorstellingen 2019.
In 2019 zijn 11 filmvoorstellingen gehouden met 478 bezoekers.
Saldo € 600. Opbrengst van het zomerprogramma € 7,60.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen senioren zich alleen bij de Heerlijkheid opgeven.
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5. Aanpassing vergoeding secretaris en penningmeester.
In de DB vergadering van 02-12-2019 is afgesproken dat de vergoeding van de
penningmeester en secretaris, vanwege de drukke werkzaamheden van het
zomerprogramma en de Seniorendag, wordt verhoogd naar € 25 (was € 15).
De voorzitter en vice-voorzitter ontvangen € 10 per maand.
De overige van de Seniorenraad € 5 per maand.
De waarderingssubsidie van ± € 1800 wordt besteed aan de vergoedingen en het jaarlijkse
uitstapje.
De leden gaan akkoord met dit voorstel.
Voor alle activiteiten die de Seniorenraad jaarlijks organiseert is een bedrag beschikbaar van
± € 10.000.
6. Toelichting algemene financiële situatie in 2019 en 2020.
Er is een tekort van € 5557,84.
Nog te betalen in 2019 € 7201,93
Banksaldo: € 1644,09.
Dhr. Pluijmen neemt contact op met de gemeente over de afhandeling van de financiën.
7. Samen eten (Kerstdiner) 17 december.
Mevr. Braam en dhr. Baetsen zijn verhinderd.
8. Afscheid Ilse Paulssen.
Mevr. Paulssen neemt afscheid van de Seniorenraad i.v.m. bezigheden in de privé-sfeer.
De voorzitter dankt mevr. Paulssen voor haar inzet m.n. voor eenzame ouderen.
Mevr. Paulssen wil als adviseur bij de Seniorenraad betrokken blijven.
Als dank krijgt zij een presentje en bloemen aangeboden.
9. Rondvraag.
- Mevr. van de Pol zal de statuten naar dhr. Baetsen sturen.
Het rooster van aftreden wordt aangepast.
Niet alle kernen van Valkenburg aan de Geul zijn in de Seniorenraad vertegenwoordigd.
De Seniorenraad streeft er naar om leden uit alle kernen te werven.
- Mevr. van de Pol zal dhr. Heckmanns via een mail laten weten dat de Seniorenraad geen
gebruik maakt van een bezoek aan het Glaspaleis in Heerlen.
- Als er bij de gemeente in 2020 geen vergaderruimte beschikbaar is kan de Seniorenraad
de vergaderingen in het museum Land van Valkenburg houden.
- Dhr. Rik Prinsen heeft de Seniorenraad gevraagd of de raad een activiteit kan
organiseren voor eenzame ouderen. Daar is een budget voor beschikbaar.
Dhr. Pluijmen neemt met wethouder Meijers contact op het project van dhr. Prinsen te
bespreken.
De Seniorenraad wil bij de aanstelling van de beweegmakelaar met de gemeente
samenwerking zoeken om eenzame ouderen te activeren.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng in het afgelopen jaar en wenst hen fijne
feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 14-01-2020.
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