
VERSLAG van de 89e vergadering van het Seniorenplatform, 

 

gehouden op dinsdag 25 november 2014, in de Tuyter, aanvang 09.30 uur. 

 

1. Wegens vakantie, ziekte en verblijf in het buitenland waren 3 leden niet aanwezig. Aan de 
agenda wordt toegevoegd: de in rotterdam te houden workshop “ouderen mishandeling”. En 
de door ons uitgebrachte adviezen op de nota sociaal domein. 

2. De brief van het Gemeente Bestuur aangaande het besluit tot aanstelling van de voorzitter 
wordt door de secretaris voorgedragen. 
- Bij twee “zieken” is een bloemstuk gebracht./ 
- Na inventarisatie wordt voor de lezing en het jaardiner woensdag 17 december geprikt. 
- Mevr. Lindeman gaat reserveren. 
- De geplande vergadering in december (reguliere) vervalt. 

3. Het nieuwe vergader schema conform de uitgangspunten van 2014 wordt uitgereikt en 
akkoord bevonden. Actie: Het schema zal nog een keer door de secretaris worden 
verzonden.  

4. Het verslag van de 88e

5. De secretaris heeft overleg gehad met ellen van pelt over een workshop van oudere biljarters 
aan jongeren om de beginselen te leren. De daarbij behorende zaalhuur kan niet worden 
betaald uit de bijdragen van de jeugd. De leermeesters brengen hun tijd en materiaal in. 
Gevraagd een garant stelling van ca. 130 euro voor de huur van de ruimte. Het platform gaat 
akkoord. Wel ontstaat een discussie hoe om te gaan met “bijdragen” immers wij zijn geen 
overheid noch bank noch subsidie verlener. . Hier dienen wij wat grondiger over na te 
denken. Hoe en wat te doen op dit gebied in de toekomst. 

 vergadering wordt op een tweetal punten bijgewerkt en goedgekeurd. 

6. Actie: secretaris, notitie volgende vergadering. 
7. De drie bijeenkomsten van de “Kracht van Krimpen” heeft ruim 200 gesprekken/contacten 

opgeleverd, ruim 150 nieuwe adressen voor de nieuwsbrief en we hebben voor 150,= euro 
aan boeken verkocht. De vergadering sprak haar tevredenheid uit over deze acties. 

8. Inzake de ontwikkeling ( of beter het gebrek daaraan) van het aantal verpleegbedden in onze 
Gemeente wordt op diverse plaatsen druk uitgeoefend. Actie: blijvend volgen. 

9. De secretaris probeert rondom het einde van het jaar een nieuwsbrief te verzenden. Op dit 
moment verzameld hij onderwerpen. Een ieder is met suggesties van harte welkom. Actie: 
allen. 

10. Na de vergadering spraken twee leden nog met een kandidaat lid met een positief resultaat. 

02.12.2014/thsb./ 

 

Woensdag 17 december wordt een studie/informatie middag gehouden waarbij alle leden van het 
platform aanwezig waren en de drie leden van “Het sociaal domein”. 


