
Het SBV werkt met een jaarlijks opgestcld

werkplan en het daarbij behorende budget.

Dit doet het SBV in nauwe sanrenwerking

met de gemeente Valkeuswairrcl.

De aandachtsgebieden zij n:

- Zorgen Welzijn

- Wonen en Dienstverleniug

- Politiek

- Werk en Inkomen

- Conrrlunicatie en informatie

- Sirurenwerking met andere

Valkenswaardse instanties

Bezoek onzejaarlijkse
seniorenmarkt!

Bekijk de website voor data en locatie ww'w. s en io renvalken swaard. nl

Ool< u l<urtt iets betel<cncn

door uw bchngstelling [c tortcu,

nraar licver nog met uw intrreng.

[)eclname ailn een werkgroep kan

pcrnrancr.rt of projectrnatig.

U wenst meer informatie?

Op tlc volgertclc wijze kunt u met het SBV corrtacl

()pncr)rcn cn inlbrmatie inwinnen:

Se n io ren B elang Valkenswaard

E-rnailadres

sccrctirriaat. sbv@gmail.com

Website

s t'n io r t n h e I a n gv a I k e n s w n a r d
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HetSBï is een lokale stichting'

die tot doel heeft de belangen

te behartigen van alle senioren

(50+ers) binnen de"gemeente

Valkenswaard. Het SBV bevordert

een leefuaar, veilig, sociaal en

zotgzaam klimaat voor senioren

in de gemeente Valkenswaard.

J

Het bestuur van de stichting bestaat

uit vrijwilligers die zich voor senioren

inzetten. In het bestuur zijn zowel

individuele inwoners en

vertegenwoordigers van de diverse

ouderenorganisaties actief. Werkgroepen

binnen de stichting houden zich bezig met

speciÍieke aandachtsgebieden. Behalve

bestuursleden kunnen belangstellenden uit

de gemeente Valkenswaard aan deze

werkgroepen deelnemen.

- Signaleren wat er leeft onder de

serrioren in de gemeente Valkenswaard

- Signaleren vtrn trends en

ontwikkelingen betreffende het

landelijk belcid voor senioren

- Onderzoehen en or-rtwikkelen van

beleids- en prlktiscfie voorstellen

- Advies uitbreugcn aan gemeente

Valkenswaarcl en i nstanties

- Kritisch volgen van ingezet beleid en

ingezette ontwikkelingen
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