NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

11-06-2019
10.00 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.
Afwezig met kennisgeving: dhr. W. Baetsen, mevr. M. Braam, mevr. I. Paulssen.
1. Opening.
Presentatie Ouderproject Fonterhof door Bianca Bertram.
Het ouderproject is een nieuwe opzet van het al bestaande project.
Ouderen worden, (alle senioren uit Valkenburg aan de Geul die niet in het zorgcentrum
wonen)) b.v. door de huisarts, doorverwezen naar het activiteitenproject in Fonterhof.
De activiteiten vinden plaats op maandag en donderdag; ’s middags zijn heren welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel moet aan de workshops een bijdrage worden
geleverd.
Vervoer door Omnibuzz wordt bij de wmo-consulent aangevraagd.
Organiseren met andere organisaties activiteiten.
Bianca gaat op huisbezoek om ouderen te stimuleren om aan de activiteiten deel te nemen.
Deelnemers kunnen in Fonterhof, tegen betaling, een maaltijd gebruiken.
Om ouderen bekend te maken met het project kan informatie op de website van We Helpen
worden geplaatst.
Mevr. Wolfs geeft aan dat veel mensen bij de uitstapjes van de Zonnebloem afhaken
vanwege de activiteiten bij Fonterhof.
Bestuursleden van de Zonnebloem kunnen in een overleg met Bianca hierover afspraken
maken.
2. Mededelingen.
Publicatie prijsverhoging Samen Eten in Stella Maris.
Dhr. Caelen maakt de tekst voor de website.
Project Eenzaamheid.
De ASD wil in de vergadering van 10 september “Eenzaamheid” bespreken om te komen tot
een advies aan het College van B&W. Hiervoor wordt een organisatie met een deskundige
m.b.t. dit onderwerp uitgenodigd (nog niet bekend) om de leden over dit thema te
informeren. Leden van de Seniorenraad worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Mevr. v.d. Bijl, dhr. Caelen, dhr. Pluijmen en mevr. Wolfs willen hierbij aanwezig zijn.
Zij krijgen t.z.t. een uitnodiging met de bijbehorende stukken.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken
07-05-2019 Dhr. Heckmanns: Nieuwe afspraak Glaspaleis.
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09-05-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Valkenburg aan de Geul wandelgemeente
van het jaar.
21-05-2019 Conttekst: Reactie op mail Seniorenraad d.d. 21-05-2019.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 14-05-2019.
De notulen worden vastgesteld.
5. Concept-notulen overleg contactambtenaar d.d. 14-05-2019.
Geen opmerkingen.
6. Jaarverslag 2018.
Mevr. van de Pol zal, als het verslag van de kascommissie is doorgestuurd, het jaarverslag
doorsturen naar de leden, het College van B&W, wethouder Meijers en de fractievoorzitters
van de politieke partijen. Een geprint exemplaar wordt naar de griffie gestuurd.
7. Seniorendag 2019.
Evaluatie Seniorendag 2018.
- De opstelling van de tafels moet anders worden aangepakt.
- Vervoer. Nagaan of er afspraken gemaakt kunnen worden met Omnibuzz.
Dhr. Caelen neemt contact op met de verantwoordelijke beleidsmedewerker, mevr.
Velthorst.
Dhr. Pluijmen gaat de mogelijkheden bekijken m.b.t. het vervoer.
Mogelijkheid vermelden in de uitnodiging.
Programma Seniorendag.
- Datum Seniorendag 9 november.
- Concept blijft hetzelfde als in 2018, maar met andere artiesten; b.v.
Internos
Dameskoor
Frans Kronenberg.
Audioloog dhr. Scheijen.
Aan de leden wordt gevraagd om in de vergadering van 10 september met ideeën te komen.
8. Zomerprogramma 2019.
Mededelingen.
- De begeleiders van de activiteiten hoeven deze niet te betalen.
- Alle rekeningen worden door de betreffende organisaties/ondernemers naar de
penningmeester gestuurd.
- Problemen bij de activiteiten worden door de verantwoordelijke begeleider opgelost.
- Mevr. van de Pol maakt een nieuwe lijst van de planning en stuurt die naar de leden.
Wijzigingen.
Katakomben: mevr. Bastings vervangt mevr. Wolfs.
Els museum: mevr. van der Bijl en dhr. Caelen vervangen dhr. Pluijmen.
9. Rondvraag.
Dhr. Caelen neemt contact op met wethouder Meijers over beloning van de inzet door de
leden van de Seniorenraad m.b.t. het zomerprogramma.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng, wenst hen een prettige vakantie en sluit de
vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 10-09-2019.
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