NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

14-05-2019
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.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. W. Baetsen, mevr. M. Braam, mevr. I. Paulssen, mevr. R. Wouters.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken
15-04-2019 Kunst- en Cultuurraad: Uitnodiging verenigingsavond d.d. 05-06-2019.
24-04-2019 Bianca Bertram: Info ontwikkelingen rondom het seniorenproject in Fonterhof.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 09-04-2019.
Notulen worden vastgesteld.
4. Planning zomeractiviteiten en begroting (schriftelijke afspraken ondernemers aanleveren).
Begroting.
De afspraken zijn naar de penningmeester gestuurd.
Planning.
Drukkerij BPR zal op 24 mei de enveloppen en folders bij de gemeente afleveren.
OP 27 mei om 13.00 uur worden de enveloppen in de raadszaal van de gemeente
verzendklaar gemaakt door de leden van de Seniorenraad.
De rekeningen van de ondernemers/organisaties worden door de leden naar de
penningmeester gestuurd.
5. Concept-advies Polfermolen.
Er wordt geen advies naar het College van B&W gestuurd, omdat de gemeente al afspraken
m.b.t. de Polfermolen heeft vastgelegd.
6. Stand van zaken website.
De AVG verklaring van 11 april wordt door dhr. Croes op de website geplaatst.
Het is belangrijk dat de privacy policy verklaring op de website staat.
Bij een datalek komen de persoonsgegevens in handen van derden.
7. AVG.
Zie agendapunt 6.
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8. Rondvraag.
- Mevr. van de Pol vraagt aan mevr. Wienk of ze wil deelnemen aan de beweegactiviteiten
en het klaarmaken van de enveloppen.
- Dhr. Scheijen, audioloog, wil op de Seniorendag een presentatie houden.
Seniorendag agendapunt vergadering 11 juni.
- Evaluatie uitstapje.
Het was een leuke dag, het eten was minder.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 11-06-2019.
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