NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

12-03-2019
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. M. Braam, 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: mevr. I. Paulssen, dhr. W. Baetsen.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden en mevr. Cloosen welkom en opent de vergadering.
I-pad lessen voor ouderen door Jolanda Cloosen.
Jolanda geeft privé- en groepslessen (5- 8 personen) in heel Limburg.
Ouderen vereenzamen doordat ze niet met een computer om kunnen gaan.
Ouderen kunnen voor € 50 euro een cursus van 6 lessen volgen met gebruik van een I-pad.
De Seniorenraad wil de cursus in het overleg met de contactambtenaar bespreken.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken
15-02-2019 Kunst- en Cultuurraad: Peiling interesse verenigingsdag.
Mevr. van de Pol zal een mail met het programma van de Seniorenraad doorsturen naar de
Kunst- en Kultuur Raad met de vraag wat de raad voor de Seniorenraad kan betekenen.
Het bezoek van het DB aan het Glaspaleis is op 9 mei om 12.00 uur.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 12-02-2019.
Notulen 11-12-2018: Mevr. Wolfs aanwezig.
Mevr. van de Pol zal de volgende beweegactiviteiten aan Dominique Wienk voorleggen:
- Voetbalwandelen.
- Beweegroute
- Jeu de boules of bowlen.
- Yoganess.
Rondvraag: Dhr. Caelen en dhr. Pluijmen hebben met het Openluchttheater de volgende
afspraken gemaakt.
De notulen worden vastgesteld.
4. Financiën.
Begroting activiteiten Seniorenraad 2019.
Er is € 10.000 beschikbaar voor alle activiteiten.
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Het Samen eten kan kostendekkend worden gemaakt.
Aan dhr. Vijgeboom zal worden gevraagd of de subsidie geïndexeerd wordt.
Dhr. Hendriks, mevr. van der Bijl en dhr. Pluijmen maken de begroting.
5. Planning zomeractiviteiten.
Er wordt een extra DB vergadering gepland.
In de vergadering van 9 april worden de activiteiten vastgesteld.
6. Uitstapje Seniorenraad d.d. 10-04-2019.
- Om 9.15 uur bij het station in Valkenburg aan de Geul verzamelen.
- Om 11.00 uur rondleiding in Aken.
- 13.00 uur Lunch bij restaurant Degraa in Aken.
7. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 09-04-2019.
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