NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

13-07-2021
10.00 uur
’t Geboew.

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. M. Braam, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. J.
Pluijmen,mevr. M. v.d. Pol(notulen),mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. W. Baetsen, dhr. F. Hendriks.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Het is toch nog mogelijk om activiteiten te organiseren.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken.
02-07-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Vrijwilligersverzekering.
Mevr. van de Pol zal de statuten naar dhr. Pluijmen sturen.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 15-06-2021.
Agendapunt 9.
De Seniorenraad is geen voorstander van vergaderen bij Radar.
In de volgende DB vergadering (29 juli om 11.00 uur) wordt het vergaderschema 2021 en de
vergaderlocatie geregeld.
De notulen worden vastgesteld.
4. Nieuwe penningmeester i.v.m. het afscheid van dhr. Hendriks.
Geen van de aanwezige leden wil het penningmeesterschap van dhr. Hendriks overnemen.
Dhr. Caelen neemt contact op met dhr. Baetsen voor de functie van penningmeester en het
beheer van de website.
Bij afwijzing wordt een artikel in Mazjerang geplaatst met een oproep voor de vacature van
de penningmeester.
5. Activiteiten Seniorenraad in 2021.
Samen eten.
De gemeente stelt de ruimte voor Samen eten in Stella Maris voorlopig nog beschikbaar.
Dhr. Willems, journalist bij de Limburger, wil een artikel over de activiteiten van de
Seniorenraad in de krant plaatsen.
Dhr. Pluijmen heeft een kort bericht over de activiteiten naar TV Valkenburg gestuurd.
Filmvoorstellingen.
Door de afwezigheid van dhr. Baetsen kan hierover geen beslissing genomen worden.
Barbecue.
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Vanwege de bouwvakkersvakantie is het niet mogelijk om de barbecue in augustus te
houden bij Van alles get.
Met dhr. Kreutzer is afgesproken dat de barbecues naar september worden doorgeschoven.
Data en aanwezigheid leden Seniorenraad:
Donderdag 2 september; mevr. Bastings, mevr. Braam.
Donderdag 15 september; mevr. Wolfs, mevr. van de Bijl.
Dinsdag 21 september; dhr. en mevr. Caelen.
Dinsdag 28 september (e.v.); mevr. Bastings, mevr. Braam.
Bij slecht weer kunnen er 75 personen deelnemen aan de barbecue.
Besloten wordt om het aantal deelnemers op 75 vast te stellen.
Prijs € 15,25 p.p. inclusief 1 consumptie of € 18 inclusief 2 consumpties.
De Seniorenraad wil de prijs van € 18 aanhouden. Deelnemers betalen €15 en de
Seniorenraad betaalt € 3.
Openluchttheater.
Deelnemers betalen de aangeboden prijs inclusief 1 consumptie.
Data en aanwezigheid leden Seniorenraad;
31 juli Yentl en de Boer. Kosten € 12,50; Mevr. Bastings, dhr. Caelen
6 augustus Nederpop All Stars €12,50; dhr. en mevr. Caelen
14 augustus Aznavour Mon amour. Kosten € 11; mevr. Wolfs, mevr. Braam.
21 augustus . Kosten € 12,50; dhr. en mevr. Caelen.
27 augustus John Denver, Jimmy Duchateau. Kosten € 11; mevr. van de Bijl, mevr. Bastings.
Seniorendag.
In de volgende vergadering wordt de Seniorendag besproken. Locatie Polfermolen?
6. Voorstel kennismaking met de nieuwe voorzitter van de ASD.
Mevr. Wouters maakt in oktober een afspraak met de voorzitter van de ASD.
7. Zorg aan huis.
Naar aanleiding van een artikel in de Limburger over Zorg aan huis wordt in een overleg met
mevr. Janssens besproken hoe de gemeente Valkenburg aan de Geul hierin staat.
Dhr. Caelen neemt contact op met mevr. Janssens over het tweemaandelijks overleg met de
contactambtenaar.
8. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 10-08-2021.
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