Gemeentelijke seniorenraad Merelbeke
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 november 2015.
Aanwezigen: Baele Frans, Botte Willy, Cnockaert Annie, Coupé Paul, De Bosschere Johnny, De Loore
Joanna, De Meyer Martha, De Vogelaere Norbert, Dick Yolande, Dupontseel Norbert, De Wilde Marc, Den
Tijn Daniël, Fack Irma, Helleputte Freddy, Goethals Agnes, Loeman Monique, Mally Godelieve, Ryckbosch
Eric, Snoeck Marina, Steyaert Joël, , Van De Steene Freddy, Verstringe Rian, Van Oudenhove Lieve,
Verleye Roland, Wouters Annie, De Vleeshouwer Katrien,Van Gijseghem Carine, Jacqueline Van
Steenberghe.
Verontschuldigt, Boerjan Eric, Braekeleirs Robert, De Belie Paul, De Rore Claudine, De Ruyck André, De
Rycke Roger De Temmerman Marc, Eeckhout Gilbert, Parmentier Lieve, Lejeune Mieke, Lachaert Egbert,
Maes Annie, Vrijens Bertrand, Schollaert Rita,Van Der Beken Mariette.

Verwelkoming;
De voorzitter opent met enige vertraging door de verschillende afrekeningen van de ingangskaarten, de
AV met een algemene verwelkoming en stelt voor om over te gaan tot het afwerken van de agenda.
Agenda
1. Goedkeuring verslag AV van 23/06/2015.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn, Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd!
2. Goedkeuring verslag werkgroep seniorenweek 01/09/2015.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn, Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd!
3. Verslag “Ronde Tafel” 12/10/2015
Rondetafelgesprek onder leiding van Schepen Patrick Lachaert met de welzijnsraad, seniorenraad,
jeugdraad en LOK:
De seniorenraad met aanwezigen Voorzitter Johnny De Bosschere, Secretaris Freddy Van De
Steene & Penningmeester Lieve Van Audenhove, geeft aan dat er nood is aan bijkomende
postpunten, vooral in de verschillende deelgemeenten.
Daarnaast wordt gevraagd accenten te leggen om dienstverlening aan te bieden in de
deelgemeenten, eventueel onder de vorm van een mobiel dienstencentrum. In de slottoespraak
wordt aangegeven dat de gemeente de afspraken uit de afsprakennota niet altijd honoreert en dat er
frequenter rondetafelmomenten mogen plaatsvinden.

Pagina 1 van 2

4. Geplande vergadering gemeentehuis dinsdag 10/11/2015 ’s avonds.
De geplande vergadering is verdaagd naar de openbare zitting gemeenteraadscommissie van
01/12/2015 WERKING ADVIES – EN OVERLEGSTRUCTUREN EN PARTICIPATIEVORMEN.
5. Seniorenweek 2015.
De voorzitter geeft nog een kort overzicht van de seniorenweek en vraagt aan de
werkgroepvoorzitter naar de stand van zaken i.v.m. de verscheidenheid van de leveringen stoelen,
tafels dranken en versnaperingen, aangevuld door Lieve wat betreft de kaartenverkoop.(611), en
vraagt hierop de kaartenverkoop algemeen als uitverkocht te bestendigen. De verantwoordelijken
worden aangewezen voor de taken van aanvraag gebak, tafelonderleggers, bloemschikking kleine
aanvullingen, veiligheid en onthaal zaterdagmiddag.Ook is er vraag om de afvoer van de
afwasbakken beter te verzorgen naar veiligheid.
e
Zondag : deuren open om 15u. – Voorbereiding kleine sandwiches vanaf 13u30 – Genodigden 1 rij
e
– DB 2 rij.
Maandag : Activiteiten verenigingen o.k. Sponsoring verenigingen.
Dinsdag : Quiz – vragen nog te kopiëren – Inschrijvingen 20 tafels min. 3 max. 4 – quizmaster
podium - Gsm niet toegelaten. Organisatie stoelen en tafels dag voordien opstellen.
Woensdag: Film – vertoning voormiddag, Cava voorzien, NM koekjes en koffie + verkoop dranken.
Donderdag : dansnamiddag – zaal vooraf ingedeeld - orkest in orde. Vrijwilligers verkoop dranken.
Vrijdag:Kaartnm. & wandeling - Levering tafels – stoelen – drank – opstelling toog en aanvang
zaalindeling – 150 deelnemers – Gilbert - Norbert – Paul - Frans & Daniël verantwoordelijk met
vrijwilligers.
Zaterdag: 09u – muziek installering 12u30 uittesten geluidsinstallatie - levering gebak 13u. –
kassa’s strategisch opstellen – onthaal13u door Willy & Freddy & Lieven voor de aanvragen.
6. Seniorenweek 2016.
De voorzitter vraagt principiële goedkeuring voor een onderhandeling met zanger Steve Tielens. Dit
naar aanleiding van de sponsoring door Marc Coucke en de gelijklopende berichten van Steve zelf,
voor het afsluitfeest 2016. De voorlopige sponsoring bedraagt 1000 Euro.(Intussen 1500 euro).
Hubo blijft afwachten. Er wordt ook gevraagd uit te kijken naar een nieuw logo met naam voor de
badges!! Voor het etentje in 2016 voor de medewerkers van de seniorenweek 2015 komt het DB zo
snel als mogelijk samen.
7. Werkgroepen//Adviezen
De voorzitter vraagt aan de werkgroep van Mobiliteit voor een voorbereiding tot een adviesopmaak,
door het noteren van de mogelijke mobiliteitsproblemen tijden en wandeling op de vrijdag
seniorenweek.
8. Mededelingen en briefwisseling
Telefonisch contact met notaris De Brabander – voorstelling project Wisselbeke assistentiewoningen
– overgrote meerderheid gaat niet in op zijn verzoek om dit project te komen voorstellen.
9. Varia
Draaiboekvoorstelling Seniorenweek – lijst vrijwilligers voor verzekering – spandoeken ophangen in
zaal – Afspraken Seniorenweek beter opvolgen - broodje voor zaterdag vrijdag doorgeven.
De voorzitter sluit de vergadering af om 16u05.
Secretaris:
Freddy Van De Steene
Bergbosstraat 128
9820 Merelbeke
Tel: 09/211 06 51
E-mail: frvdst@gmail.com
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