Gemeentelijke seniorenraad Merelbeke

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING dinsdag 23 juni 2015.

Aanwezigen: Baele Frans, Botte Willy, Cnockaert Annie, Coupé Paul, De Bosschere Johnny, De Meyer Martha, De
Rycke Roger, De Temmerman Marc, De Vogelaere Norbert, Dick Yolande, Dupontseel Norbert, De Wilde Marc, Den Tijn
Daniël, Eeckhout Gilbert, Fack Irma, Helleputte Freddy, Lejeune Mieke, Loeman Monique, Maes Annie, Mally Godelieve,
Ryckbosch Eric, Snoeck Marina, Steyaert Joël, Schollaert Rita, Van De Steene Freddy, Verstringe Rian, Verleye Roland,
Wouters Annie.
Verontschuldigt, Boerjan Eric, Braekeleirs Robert, De Belie Paul, De Loore Joanna, De Rore Claudine, De Ruyck André,
Goethals Agnes, Parmentier Lieve, Lachaert Egbert, Vrijens Bertrand, Van Oudenhove Lieve, Van Der Beken Mariette.

Verwelkoming;
De voorzitter opent de AV met een algemene verwelkoming en stelt voor om over te gaan tot de orde van de dag. Het
afwerken van de agenda!!
Agenda

1. Goedkeuring verslag AV van 03 maart 2015.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn, Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd!
2. Korte toelichting “Kom op tegen kanker 2015”.
De voorzitter geeft het woord aan Peter Dendooven met de voorstelling en toelichting rond de actie “
Plantjesweekend Kom op tegen Kanker” weekend van 18 & 19 september 2015, aan de winkels( Lidl & Colruyt).
Hierbij vraagt hij een engagement van de seniorenraad en een maximale medewerking, waarop positief wordt
gereageerd. De nodige informatie wordt via de voorzitter aan de AV leden bezorgd voor verdere afhandeling.
Meer info via het sociaal huis Merelbeke. Intussen ontvingen we via Peter de nodige gegevens om in te schrijven.
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3. Goedkeuring subsidies seniorenverenigingen
De voorzitter bedankt alle mensen die zich over de dossiers gebogen hebben om op een verantwoorde manier
hun goedkeuring met het juiste aantal punten te geven.
Norbert De Vogelaere neemt het woord, en vraagt aan bepaalde verenigingen een inspanning, om hun dossier te
verbeteren naar invulling en bijlagen, om oordeelkundig de punten te kunnen verstrekken waarop ze recht
hebben.
Expert Roland Verleye geeft meer uitleg aan de hand van een aantal concrete voorbeelden! Hij geeft hierbij
meer duidelijkheid rond het invullen v/d activiteiten en hun puntenverdeling. Men hoopt op beterschap, zodat er
een juistere verdeling en toekenning is van de subsidies. Uiteindelijk kunnen de verenigingen ten allen tijde om
raad vragen. Hou ook rekening met de activiteiten tijdens de seniorenweek!!!
De voorzitter sluit dit punt af met het document ter ondertekening van alle medewerkers van dit rapport en geeft
enige uitleg over de verdeelsleutel van het werkjaar 2014 en toekenning van de subsidies. Hij vraagt aan Rian,
onze ondersteunende ambtenaar om alles voor te bereiden, voor goedkeuring van de gemeenteraad september
2015.
4. Popclassics 05 december 2015 (Luc Van Acker).
De voorzitter leest de email voor van 08/04/2015, waarbij Dhr. Luc Van Acker onze medewerking en verdere
samenwerking voorstelt!!
Hij geeft inhoudelijk een korte uiteenzetting van de opgenomen afspraken en het programma.
Folder 12de Popclassics die doorgaat in de Gemeentehallen als afscheidsconcert met als gastvrouw Jo Lemaire.
Aansluitend geeft de voorzitter de voordelige inkomprijzen voor Merelbeekse senioren inkom 15€ en de Vipkaart
25€. Zaal toegankelijk vanaf 18u30 en optreden om 20u30. De originele flyer wordt nog bezorgd.
5. Seniorenweek 2015 – Werkvergadering dinsdag 01 september 2015. Alle drukwerk: folder –
Ingangskaarten en affiches ter beschikking.
Werkgroepvoorzitter Nobert De Vogelaere geeft een kort overzicht van de nieuwe prijzen van de tafels en de
stoelen voor 2015, en stelt een meerprijs vast van 400€ ten opzichte van 2014.
Yolande Dick brengt naar voor dat er ieder jaar een tekort is aan tafels zijn achter de coulisse voor de afwas, en
vraagt om zeker voldoende te bestellen. Zodat Frans Baele niet langer zijn eigen materiaal dient te voorzien en
telkens op te halen. Norbert zal samen met Paul Coupé en Norbert Dupontseel nagaan in hoeverre andere
mogelijkheden en prijzen beschikbaar zijn, voor dezelfde kwaliteit. Hopelijk kan dan op basis van hun bevindingen
nog onderhandeld worden met onze huisleverancier! Er wordt ook bekeken wat de uitleendienst Merelbeke kan
leveren aan goeie prijzen
.
De voorzitter brengt aan dat op de vergadering Werkgroep van 01/09 de voorstelling gebeurt van alle Publiciteit
en een verdeling voorzien wordt naar alle verschillende verenigingen. Alle promotiemateriaal zal beschikbaar zijn.
6. Info & adviezen
De voorzitter geeft een lezing van de adviesaanvragen toegestuurd vanuit het Gemeentebestuur: het betreft de
nieuwe regelgeving van de Gemeentelijke uitleendienst en hun antwoord op het advies rond mobiliteit en ons
voorstel Taxicheques.
Het Gemeentebestuur zet alle beschikbare middelen in voor het vervoer van minder mobiele in de MMC. Dus de
aankoop van een wagen voor vervoer rolstoel patiënten. Onze motivatie blijft evenwel, dat daarmee niet alle
mobiliteitsproblemen opgelost zullen zijn. Wat gebeurd er na de werkuren en tijdens de weekends??? Nochtans
hadden wij voorgesteld taxicheques in te voeren en te koppelen aan het OMNIO-statuut. Voorlopig moeten wij ons
neerleggen bij de beslissing van het College. Vooral ook omdat het beschikbare budget opgebruikt is via de
aankoop van tweedehandswagen!!
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7.Voorstelling nieuwe folder Seniorenraad.
De voorzitter geeft een overzicht en dankt de secretaris en ondersteunende ambtenaar voor het verzorgde werk
die hieraan is voorafgegaan en overhandigd de folder aan de AV leden. Bij de Opening van de Seniorenweek zal
hier ook aandacht worden aan gegeven. 1000 folders beschikbaar en betaald door het gemeentebestuur!!!
8.Barometer “Vlaamse Ouderenraad”
De voorzitter geeft een algemeen overzicht van deze enquête toegestuurd door de Vlaamse Ouderenraad aan alle
lokale seniorenraden in Vlaanderen. Dit onderzoek moet bijdragen tot een betere werking, structuur en
samenstelling van de diverse ouderraden in de gemeenten. Ook de adviesfunctie wordt grondig bekeken.
De Vlaamse ouderenraad hoopt om in oktober over de nodige conclusies te kunnen beschikken. Deze worden
uiteraard later meegedeeld op onze AV.
9. Vastleggen AV 2015.
De komende AV is gepland op dinsdag 10 november 2015 om 14u, en Rian wordt gevraagd voor de vastlegging
van de lokalisatie en aan Martine wordt gevraagd voor het bericht in het gemeentelijk informatieblad. Die dag
dienen alle ingangskaarten afgerekend te worden.
10. Varia
Er kwamen wat opmerkingen rond de projectie van de Film (voormiddag en namiddag). Tijdens de laatste
werkgroep, was er een overduidelijke meerderheid om dit systeem te hanteren. Wel zal iedereen voldoende
gemotiveerd en geïnformeerd moeten worden. Dit kan extra tijdens de opening van de seniorenweek op 15/11.
We kunnen ons vanzelfsprekend niet meer permitteren om mensen naar huis te moeten sturen (zie vorig jaar).
Mond aan mond reclame zal nodig zijn.
11. Dringende mededelingen – Briefwisseling.
Ondervoorzitter Willy Botte maakte een opmerking over de matige belangstelling vanwege “de Flora” tijdens het
“Midsomerconcert Florakerk”. Yolande Dick, lid van het bewonersplatform Flora, kon zich hier niet bij aansluiten.
Zeker niet na de hulp o.a. geboden door het bewonersplatform. Deze avond was gewoon een groot succes met
heel veel aanwezigen. En zeker heel wat mensen van de Flora.
De voorzitter sluit de vergadering af om 15u40.
Secretaris:
Freddy Van De Steene
Bergbosstraat 128
9820 Merelbeke
Tel: 09/211 06 51
E-mail: frvdst@gmail.com
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