NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

15-01-2019
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, dhr. W. Baetsen, mevr. M. Braam, 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. J. Bastings, dhr. F. Hendriks.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Dhr. Pluijmen is benoemd tot Prins Carnaval van Valkenburg aan de Geul.
De voorzitter heeft voor deze gelegenheid een gedicht/lied geschreven en wordt door hem
opgevoerd.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
29-11-2018 AVG: Nieuwsbrief AVG.
12-12-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Jaarverslag 2017.
21-12-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Beschikking op aanvraag
waarderingssubsidie 2019.
23-12-2018 Bibliotheek Valkenburg: Uitnodiging taalborrel d.d. 23-01-2019.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 11-12-2018.
Agendapunt 9, Afspraken.
Zonnebloem Valkenburg aan de Geul i.p.v. Meerssen.
De notulen worden vastgesteld.
4. Afspraken en financiële afspraken m.b.t. de filmvoorstellingen.
De entreéprijs van de filmvoorstelling gaat naar € 7.
Dhr. Baetsen maakt een afspraak met dhr. Hendriks i.v.m. de licentieaanvraag.
De opbrengst van de filmvoorstellingen van de zomeractiviteiten in juli en augustus 2018
wordt in 2019 maandelijks met de Heerlijkheid verrekend door overmaking van € 10. Totaal €
120.
De helft van de netto-inkomsten (huur, koffie en vlaai) van de filmvoorstellingen van de
zomeractiviteiten 2019 worden naar de Heerlijkheid overgemaakt.
5. Planning activiteiten in 2019.
De indeling van de werkgroepen wordt aangepast.
Dhr. Baetsen stelt zich als reserve beschikbaar voor de zomeractiviteiten.
Begin maart wordt gestart met de voorbereidingen voor het zomerprogramma.
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6. Uitstapje Seniorenraad 2019.
Het uitstapje vindt plaats op 11 april.
De leden (en partners) kiezen voor een rondleiding naar Aken. De leden gaan per bus naar
Gulpen en nemen vandaar de bus naar Aken. Na de rondleiding wordt in Aken een lunch
gebruikt.
7. Stand van zaken website.
Vanwege de afwezigheid van dhr. Hendriks wordt dit agendapunt verschoven naar de
volgende vergadering.
8. Rondvraag.
- Mevr. Paulssen meldt zich af voor de vergadering van 12 maart.
- Mevr. van de Pol zal aan dhr. Hendriks doorgeven dat mevr. Wolfs vanaf 1 januari 2018
lid is van de Seniorenraad. Dit i.v.m. de hoogte van de onkostenvergoeding.
- Mevr. Wouters meldt dat de ASD positief was over de presentatie van de brandweer
tijdens de Seniorendag.
- Rondleiding Glaspaleis agendapunt volgende DB vergadering.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 12-02-2019.
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