Gemeentelijke seniorenraad Merelbeke

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING dinsdag 07 november 2017.
Aanwezigen: Baele Frans, Boerjan Eric, Botte Willy, Braekeleirs Robert, Coupé Paul, Johnny De Bosschere, De Loore
Johanna, De Meyer Martha, De Rycke Roger, De Temmerman Marc, De Vogelaere Norbert, Dick Yolande, Den Tijn
Daniël ,Dupontseel Norbert, Fack Irma, Hulstaert Micheline, Helleputte Freddy, Lejeune Mieke, Loeman Monique, Mally
Godelieve, Parmentier Lieve, Snoeck Marina, Ryckbosch Eric, Uyttendaele Marie-Louise, Van De Steene Freddy, Van
Den Broecke Inés, Van Oudenhove Lieve, Van Steenberge Jacqueline, Verleye Roland, Chris Hostens.
Verontschuldigd, De Belie Paul, De Wilde Marc, Maes Annie, Schollaert Rita, Lachaert Egbert, Verstringe Rian, Vrijens
Bertrand, Wouters Annie,
De voorzitter kondigt voor de opening van de Algemene Vergadering de vervanging aan van Rian door Eva voor een
kort overzicht naar aanleiding van de vervanging Uitcheques naar de Uitpas vanaf 01/01/2018. Meer info op 30
november om 19u30 in het jeugdcentrum voor een algemeen overzicht en samenwerking met de adviesraden en
verenigingen.

Agenda

1. Goedkeuring verslag AV dinsdag 13 juni 2017.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn, maar geeft aan dat de toetreding van de vereniging De Postiljon
uitblijft bij gebrek aan de voorwaarden, en het verslag wordt nadien unaniem goedgekeurd.
2. Seniorenweek 2017 – Laatste afspraken en organisatie.
Werkgroep voorzitter Norbert De Vogelaere, de penningmeester, en Monique geven toelichting op de reeds
gedane bestellingen en een lijst van de verantwoordelijken, en hopen op een vlotte en aangename samenwerking
tijdens de Seniorenweek. Reeds 743 betalende, en in overleg met Paul en Frans vraagt de voorzitter de indeling
van de beschikbare vrijwilligers goed te structureren voor de verdeling van taart koffie en dranken, en de
verdeling van de attributen n.a.v. 25 jaar Seniorenraad.

3. Subsidies aan seniorenverenigingen
Op de Gemeenteraad van september werden de subsidies goedgekeurd, die intussen al uitbetaald zijn aan de
verschillende verenigingen geeft Werkgroep voorzitter Norbert De Vogelaere aan.
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4. De barometer – Vlaamse Ouderenraad
De voorzitter en de secretaris hebben het mandaat van het DB en AV gekregen om de invulling van het dossier
op te maken die intussen is ingediend. Uit het rapport van augustus 2017 blijkt dat vorig jaar slechts 50% het
dossier had ingediend voor Vlaanderen.
5. Ontslag secretaris vanaf 01/01/2018.
De voorzitter geeft toelichting over het communiqué van de secretaris voorgelezen in het DB, maar gaat niet in
detail. Hij verklaart dat de secretaris tot eind 2017 zijn taak van de lopende zaken zal afhandelen.
Waarop algemeen hartelijk applaus volgt voor de prestaties, de inzet en de ondersteuning van de seniorenraad.
Binnen het DB is een tekst geformuleerd voor het infomagazine van december 2017, over deze functie, gezien er
binnen het DB, AV en vrijwilligers geen enkele kandidaat is die de functie wil opnemen.
6. Situatie ondersteuning lokale ouderenraden PROVINCIE.
Vanaf 2018 Is er de afschaffing van de persoonsgebonden materies op provinciaal vlak en wijzigen de
bevoegdheden en ondersteuningen, en dient er een nieuwe herschikking vastgelegd.
7. Diverse mededelingen – Briefwisseling – Varia.
Schepen en OCMW Voorzitter Egbert Lachaert geeft op 14/02/2018 toelichting met een communiqué over
Vijf OCMW ’s en het provinciaal zorgcentrum Lemberge die vanaf 2019 intensief gaan samenwerken in
Een nieuwe organisatie. De OCMW’ s van Destelbergen, De Pinte, Nazareth, Laarne en Merelbeke en het
Provinciebestuur willen samen de “Zorgband Leie en Schelde” oprichten.
8. Adviezen
De voorzitter richt zich tot de werkgroepen en vraagt wat meer inzet voor hun werking en doet een laatste oproep
voor deze legislatuur. Voorbeeld samenwerking met bewonersplatvorm zoals in Flora.
9. Actueel- Bibliotheek Merelbeke.
De voorzitter geeft aan dat vanaf volgende maand een drietal infomagazines Actueel van de Vlaamse
Ouderenraad ter beschikking zullen zijn in de Bib.
10. Woordje van de voorzitter ter afsluiting
Naar aanleiding over de veiligheid in de Gemeentehallen tijdens het slotfeest van de Seniorenweek, en de grote
belangstelling, zijn er gerichte onderhandelingen ondernomen van voorzitter en secretaris naar de brandweer en
politie met goed gevolg. Voor deze activiteit vraagt de voorzitter een 2 a 3-tal personen voor veiligheid controle
artiesten, en over de toeschouwers nauwlettend te zijn, en bij elke onachtzaamheid de voorzitter hierover te
verwittigen. Intussen heeft de korpsoverste politie de seniorenraad hiervoor gefeliciteerd met het succes en
veilige uitvoering.
De voorzitter sluit de vergadering af om 15u 40.
Secretaris:
Freddy Van De Steene
Bergbosstraat 128
9820 Merelbeke
Tel: 09/211 06 51
E-mail: freddyvandesteene@skynet.be
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