NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

12-11-2019
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, mevr. I. Paulssen,
dhr. J. Pluijmen, mevr. M. v.d. Pol(notulen),mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Mevr. M. Braam, dhr. F. Hendriks.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Dominique Wienk en Boris Zinzen (combinatiefunctionarissen) geven informatie over het
bewegen van ouderen.
Sportactiviteiten in de kernen (sportdorpen).
In de kernen worden laagdrempelige wandelgroepen opgezet, zodat ouderen die minder
mobiel zijn hieraan kunnen deelnemen.
Werving van ouderen door:
TV Valkenburg, Via Valkenburg, Parochieblad, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en
wijkverpleegkundigen.
Vanuit de gemeente wordt een beweegmakelaar aangesteld om ouderen in beweging te
laten komen.
De Seniorenraad gaat inventariseren waar in Valkenburg aan de Geul de knelpunten zitten.
Dominique Wienk stuurt een overzicht van beweegactiviteiten die al in Valkenburg aan de
Geul plaats vinden.
Beweegroute.
Bij ieder toestel wordt een bord geplaatst.
Om ouderen met elkaar in contact te laten komen kan men de website WeHelpen
raadplegen.
Agendapunt vergadering d.d. 10 december.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
10-10-2019 VVN: Opfriscursus verkeersregels senioren Valkenburg en informatie workshop
“Het nieuwe fietsen”.
16-10-2019 Dhr. van Melsen: Afmelding vergadering 12 november.
24-10-2019 AVG: Nieuwe AVG-verklaring.
7-10-2019 Praktijk Veerkracht: Afmelding Joyce Christophe.
In de privacyverklaring van de Seniorenraad wordt het woord “betrouwbare” vervangen door
“vertrouwelijk”.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 08-10-2019.
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In 2020 wordt bij het overleg met de contactambtenaar geen lunch meer gebruikt.
Leden kunnen een vergoeding krijgen voor het parkeren.
De notulen worden vastgesteld.
4. Evaluatie Seniorendag.
Vragen/opmerkingen:
- Waarom wordt er geen pauze ingelast?
- Is er een mogelijkheid om een drankje te gebruiken?
- Veel mensen stonden verkeerd geparkeerd.
- Ondersteunende leden van de Seniorenraad willen een lunch gebruiken (mevr. Wouters
zal hiervoor zorgen).
- In de volgende Seniorendag worden de programma’s verdeeld over 2 middagen.
Voorstel locatie: Black Label Hotel op het Leeuwterrein.
Financiën.
De kosten van de Seniorendag bedragen € 6750.
Mevr. van de Bijl en dhr. Caelen gaan respectievelijk de Postcode Loterij en stichting
Rozenheuvel benaderen voor sponsoring.
5. Concept-vergaderschema Seniorenraad 2020.
Corrigeren; meivakantie 25 april t/m 3 mei.
Het vergaderschema wordt vastgesteld.
6. Stand van zaken werkgroep film.
Agendapunt vergadering10 december.
7. Samen eten 17 december.
Leden van de Seniorenraad en partners kunnen gratis deelnemen aan het kerstdiner op 17
december om 18.00 uur bij Stella Maris.
8. Financieel overzicht zomerprogramma.
In het financieel overzicht zijn de kosten van de filmvoorstellingen in het zomerprogramma
niet meegenomen.
Dhr. Baetsen maakt een overzicht van de kosten.
Bezorging van de folders aandachtspunt zomerprogramma 2020.
Dhr. Pluijmen bespreekt de financiën met dhr. Hendriks.
9. Rondvraag.
Mevr. Wouters stuurt een kaart naar dhr. Vijgeboom en mevr. Braam.
10. Sluiting.
Vanwege ziekte van dhr. Vijgeboom is er geen overleg met de contactambtenaar.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 10-12-2019.
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