
Notulen van de 148e vergadering dinsdag 31 augustus 2021 in de Tuyter.  
 
1. Welkom van de voorzitter. 
In het bijzonder een lid, die vanwege haar ziekte was zij langere tijd afwezig. Daarnaast aan de 
redacteuren van de nieuwsbrief die vanwege verplichtingen slechts een deel van de vergadering 
zullen bijwonen. 
Een lid had al aangegeven te stoppen met het Seniorenplatform maar wil nog wel op de hoogte 
gehouden worden. De volgende vergadering discussie over erelid en lid van verdienste agenderen. 
Zoals de penningmeester de vorige vergadering al meldde, zal hij tot uiterlijk eind van het jaar het 
penningmeesterschap verzorgen, of er moet eerder een ander worden gevonden. 
 
2. De notulen. 
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.  
 
3. De senioren adviseur bij Krimpen Wijzer. 
Komt 10.30 uur om zich voor te stellen en ons bij te praten. Haar taak is o.a. huisbezoeken, ook in 
coronatijd, en probeert een brug te slaan tussen de huisartsen en Krimpen Wijzer. Ze probeert ook 
senioren uit hun isolement te halen. Tevens verzorgt ze activiteiten in enkele buurtkamers. 
         
Ingelast agendapunt 
De beleidsmedewerkster bij de gemeente sociaal team samenleving belast met sport schuift aan 
voor een discussie over een op te stellen nieuwe sportnota. Er ontstaat een levendige discussie. Ze 
zegt toe dat we een verslag krijgen. Dit verslag zal onderdeel uitmaken van de notulen. 
 
4. Mededelingen. 
- 11 en 13 oktober vinden er twee sessies plaats over financiële uitbuiting en veiligheid. Op 13 
september worden de enveloppen gereed gemaakt: o.a. stickeren dat we zelf moeten doen i.h.k.v. 
de AVG. Emilie en Dika zullen assisteren. 
- 16 september is de bijeenkomst “Mantelzorger in beeld” Emilie en Willie gaan er heen. 
- Experiment “ Netwerk op recept” moet zijn “Welzijn op recept”. Een pilot vooralsnog met 1 
huisartsenpraktijk om ouderen die regelmatig bij de huisarts komen zonder echte medische 
problemen te begeleiden via de ondersteuner en Krimpenwijzer om hun netwerk uit te breiden.  
- manifest KBO/PCOB naar een seniorvriendelijke gemeente: tkn, maar ook te gebruiken in 
gesprekken met politieke partijen. 
- mail leefbaarheidsfonds Qua Wonen: tkn. Kan eenieder zijn voordeel bij doen als men wat wil 
organiseren in de eigen buurt/wijk. 
- Gesprekken “Fijn Thuis” wordt vervolgd. Krimpenwijzer schrijft notitie voor volgend overleg in 
oktober. 
 
5. Nationale sportweek. 
Is vanaf 17 september. Op 18 september zijn er enkele activiteiten gericht op senioren. Helaas 
beperkt tot handbal en Jeu de Boule.   
 
6. sport en veiligheid.  
Wie meldt zich aan om bijeenkomsten bij te wonen over sport en over veiligheid? Een niet aanwezig 
lid zal gevraagd worden voor sport. Een lid meldt zich aan voor veiligheid.  
 
7. Inclusieve wandeling 24 september.  
Aanmelden voor 16 september. 2 leden melden zich aan. We hebben een stand in het 
Gezondheidscentrum om ons Platform te promoten. Wie helpt vanaf 19.00 uur de stand te 
bemensen? 
 



8. Woonzorganalyse en woonvisie. 
De gesprekken met de 3 uitgenodigde bureaus hebben inmiddels plaatsgevonden. Offertes worden 
ingediend per 1 september. Belangrijke stukken zullen met het platform worden gedeeld. 
 
9. Stand van zaken van het Senioren Platform. 
We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Daarnaast iemand met interesse in ICT om de 
website bij te houden. Combinatie mag ook. 2 leden denken na over het penningmeesterschap. Dit is 
goed samen te doen.  
 
10. Rondvraag. 
Een lid meldt zich af voor de volgende vergadering. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter dankt iedereen voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering. 
 
 


