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Theo Vullers

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

- Om 19:00 uur opent Harry de vergadering.
- Het DB van de ASD-Uden is compleet, de voorzitter en de
penningmeester zijn benoemd door B&W, de secretaris volgt nog.
Notulen 20190311
Worden goedgekeurd.
Terugkoppeling
- Het overleg met Seniorenbelang Uden heeft plaats gevonden. Het
Seniorenbelang /
besluit over de afgevaardigde in de ASD is toen verduidelijkt.
- Op donderdag 28 maart heeft Harry een oriënterend gesprek met
wethouder
wethouder Prinssen gehad. Op 12 april, 10:00 uur, hebben als
themagroep Senioren een gesprek met de wethouder.
Scholing Zorgbelang
- Cursus datum wordt 13 of 20 mei en gaat in de avonduren
Brabant/Zeeland
plaatsvinden.
Sport en bewegen
- De bijeenkomst “Guus beweegt” vindt op 2 april, om 13:00 uur,
bijeenkomst 2 april
plaats in het Kantelhuis.
Startnotitie Woonvisie - We vragen ons af wie de senioren vertegenwoordigde tijdens het
opstellen van dit stuk en wanneer is de vervolg actie?
Manifest “waardig
- KBO-PCOB heeft een manifest opgeteld d.d. 1 maart 2019. Het
ouder worden”
stuk wordt alsnog door Harry rondgestuurd met een voorstel voor
het onderhoud met de wethouder Prinssen.
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Theo:
- Is op 3 juni afwezig bij de maandelijkse vergadering. Berrie geeft
aan dan ook afwezig te zijn.
Marianne:
- Maakt zich zorgen dat het steeds moeilijker wordt om een
dusdanige indicatie te krijgen zodat men, b.v. in de Sint Jan,
geplaatst kan worden.
- Begin oktober is in Uden een dag met als thema eenzaamheid. De
werkgroep eenzaamheid Uden, wil Uden dan op de kaart zetten.
Het thema is “Oog voor elkaar”.
Berrie:
- We moeten werken aan een startnotitie “Senioren”.
Om 21:10 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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