NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

14-01-2020
10.00 uur
Gemeente Valkenburg aan de Geul

Aanwezig: Dhr. W. Baetsen, 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: Dhr. G. Caelen.
1. Opening.
Vanwege de afwezigheid van de voorzitter, zit de vice-voorzitter de vergadering voor.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
De voorzitter blikt terug op 2019. De Seniorenraad heeft het afgelopen jaar veel activiteiten
georganiseerd, maar de financiën waren, mede door de afwezigheid van dhr. Vijgeboom, niet
op orde.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken.
12-12-2019 Dominique Wienk: Informatie beweegaanbod senioren.
12-12-2019 TTV Falco: Informatie Vitaal tafeltennis overdag.
17-12-2019 Dominique Wienk: Nieuwsbrief Sport en Cultuur.
13-01-2020 ASD: Uitnodiging persmoment nieuwe website ASD.
Uitgaande stukken.
19-12-2019 Dhr. Heckmanns: Afmelding bezoek Glaspaleis.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 10-12-2019.
De notulen worden vastgesteld.
4. Algemene financiële situatie.
De Seniorenraad moet voorkomen dat er in december een financieel tekort ontstaat. De
Seniorendag heeft meer gekost dan beraamd. In het aansluitend overleg met de
contactambtenaar wordt aan dhr. Vijgeboom gevraagd om het tekort van € 1020 aan te
passen.
Samen eten.
Dhr. van den Bergh heeft doorgegeven dat de kosten van het menu € 12 bedraagt.
De kosten van het Samen eten worden per 01-01-2020 verhoogd naar € 10,50 om zo de
uitgaven van de activiteiten niet te hoog te laten oplopen.
Donatie RABO.
De donatie is bedoeld om senioren meer te laten bewegen. In de planning van 2020 wordt
deze activiteit meegenomen. De donatie is geoormerkt geld en komt niet ten goede van de
algemene middelen.
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Vergoedingen leden Seniorenraad.
De vergoedingen van 2019 wordt in 2020 z.s.m. overgemaakt.
Begroting 2020.
Seniorendag € 5000.
Zomerprogramma € 2500.
Overige activiteiten € 2500.
5. Stand van zaken werkgroep film.
Mevr. van de Bijl neemt zitting in de werkgroep film.
Mevr. Wouters en dhr. Pluijmen stellen zich beschikbaar als reserve.
Mevr. Paulssen blijft op persoonlijke titel participeren in de werkgroep.
6. Vastelaovend en Seniorendag 2020.
De Vastelaovendmiddag wordt gehouden op 21 februari in de Leeuw aan de Brug.
Er worden 75 tot 100 personen verwacht.
Guus Smeets treedt op met nog 3 artiesten en een buutteredner voor een low-budget.
De maximale kosten zijn € 1000.
Publicatie via TV Valkenburg. Entrée € 2,50 inclusief 1 consumptie.
Dhr. Pluijmen maakt een tekst met het programma van de Vastelaovendmiddag.
7. Planning activiteiten 2020.
In de DB vergadering van 30 januari wordt een schema opgesteld voor de activiteiten in
2020.
De leden worden verzocht op in de volgende vergadering met ideeën te komen m.n.
beweegactiviteiten.
8. Project Rik Prinsen.
De activiteit die door het project Rik Prinsen wordt bekostigd, bestaat uit een bustocht voor
senioren met als afsluiting een diner.
Dhr. Pluijmen wil met wethouder Meijers bespreken hoe de doelgroep benaderd kan
worden.
Het beschikbare budget van € 2500 is bedoeld voor de busreis en diner.
9. Rondvraag.
Dhr. Baetsen wil aan het rooster van aftreden nog een kolom toevoegen, omdat de
einddatum van enkele leden overschreden is.
In de DB vergadering van 30 januari wordt dit besproken.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 11-02-2020.
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