Gemeentelijke Seniorenraad Merelbeke
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING donderdag 08 november 2018.
Aanwezigen: Baele Frans, Boerjan Eric, Cnockaert Annie, Coppens Lucien, Coupé Paul, De Bosschere Johnny,
De Loore Joanna, De Meyer Martha, De Temmerman Marc, De Vogelaere Norbert, Den Tijn Daniël,
Dick Yolande, Dupontseel Norbert, Eeckhout Gilbert, Fack Irma, Helleputte Freddy, Loeman Monique,
Parmentier Lieve, Rijkbosch Eric, Schollaert Rita, Snoeck Marina, Uittendaele Marie-Louise, Van Den
Broecke Inès, Van De Steene Freddy, Van Oostende Rita, Van Oudenhove Lieve, Van Steenberghe
Jacqueline, Verstringe Rian, Verleye Roland
Verontschuldigd: De Belie Paul, De Rijcke Roger, Goethals Agnes, Hulstaert Micheline, Lejeune Mieke, Van Belle
Jeanine
Afwezig: De Bruyn Gaston, Lachaert Egbert, Maes Annie, Steyaert Joël, Schwing Nancy, Terrie Myriam,
Van Droogenbroek Paul, Van Wingen Roger, Vryens Bertrand, Wouters Annie
Vrijwilligers: De Wilde Luc, Hostens Chris, Mertens Henri

De voorzitter vraagt een moment van stilte voor twee overleden raadsleden : mevr. De Vreese Agnes en de heer
Braeckeleirs Robert, alsook voor de mama van Van Oudenhove Lieve, schatbewaarder.
AGENDA
1. Goedkeuring verslag AV van donderdag 21.06.2018
Raadslid Marina Snoeck wordt als „aanwezig“ genoteerd i.p.v. „verontschuldigd“
blz.3-3 nr 11 Varia - rondvraag, verbetering van het woord „regelmatig“.
Verslag wordt goedgekeurd.
Goedkeuring verslag Werkgroep SW 23.08.2018
Raadslid laat noteren dat haar opmerking om meer ouderen naar de seniorenweek te brengen, o.a. eenzame
mensen, niet werd opgenomen in het verslag. Ook nog dat we altijd dezelfde mensen bereiken.
Vraagt zich af of er een besluitvorming daaromtrent geformuleerd wordt.
Verslag wordt goedgekeurd.
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2. Seniorenweek 2018 - Laatste afspraken - organisatie - personeel - bestellingen

- spandoeken : Nobert Dupontseel zorgt voor de spandoeken sponsers
Deze moeten zichtbaar zijn in de gemeentehallen, zeker tegen 24.11.2018.
- 1 spandoek “seniorenweek” voor centrum ophalen : Eric Rijkbosch.
- voorzitter vindt dat pas op 7.11.18 een spandoek uithing en er dus gans de maand oktober geen publiciteit
is gemaakt. Hoopt dat dit geen gerichte boy-cot is tegen de seniorenraad.
Rian meldt dat door allerlei omstandigheden dit is gebeurd, maar zeker geen gerichte aktie is tegen de
seniorenraad.
ZONDAG
Artiesten : alles OK voor start om 17.00 u - Monique : bloemen OK.
De voorzitter vernam informeel dat de bus pas de terugreis uit Kampenhout aanvat om 18.00 u.
Toch een paar gemeenteraadsleden met eigen vervoer.
Raadslid Rita : concert gedaan rond 16.00 u, gevolgd door receptie. Zal proberen toezien op tijdig vetrek.
Moderator A. De Vos : OK
Artiesten : verwacht rond 15.30 u
Receptie : verzorging door dezelfde ploeg als vorig jaar.
Achteraan de zaal worden nog meer stoelen voorzien.
MAANDAG
W. Botte : alles OK
Krijgt lijstje van Paul met de namen van de helpers.
DINSDAG
Voor de quiz zijn tot op heden 14 ploegen ingeschreven
Norbert heeft reeds vragen en antwoorden in zijn bezit.
Reden : quizmaster ernstig ziek en bijna zeker afwezig voor de wedstrijd
Een raadslid vindt het spijtig van de uiterst late melding daarvan (eventueel item voor dagelijks bestuur).
Opmerking : seniorenraad betekent niet alleen leeftijdsgebonden, maar ook ziekte die bepalend kan zijn voor
een optreden of het volbrengen van een taak.
Daarom graag een dankwoordje aan dhr. De Potter voor zijn jarenlange gratis inzet.
Een oplossing dringt zich op en er wordt het volgende besloten :
- Yolande DICK zal de quizmaster vervangen en de vragen stellen (reserve : Rita Van Oostende)
- Er zal voor de quiz door de voorzitter duidelijk gemaakt worden, dat de juistheid van antwoord zonder
discussie gejureerd wordt door Roland Verleye, voorzitter van de jury.
De secretaris zorgt voor de toewijzing van de tafels door loting. De tafels worden genummerd door Gilbert.
JURY :
Roland - Lieve - Monique - Wiske
OPHALEN FORMULIEREN : Willy - Gilbert - Norbert - Willy
BEDIENING PC :
Patrick
WOENSDAG
Filmvoorstelling : alles OK - De consumpties zijn geregeld.
DONDERDAG
Alle artiesten en SABAM betaald. Team drank geregeld - Einde voorzien om 17.00 u.
VRIJDAG
Wandeling : uitgestippeld en gecheckt
vraag : is er vervoer naar start van wandeling
antwoord : eigen of openbaar vervoer, fiets, enz. Alle details staan in de folder.
Bij de voorziene pauze tijdens de wandeling zal Lieve aanwezig zijn voor de consumpties.
De bewoording “geheime lokatie” voor de pauze komt toch raar over bij enkele raadsleden.
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Kaarten en teerlingen
Telling gebeurt met computer.
Ook voorstel om de verliezers te laten doorkaarten voor een eventuele prijs, mits er op tijdsgebrek gelet wordt.
Opstelling toog, tafels (voor ‘s morgens en ‘s namiddags) plus lijst van medewerkers : OK.
Belangrijk is het in orde brengen van de gemeentehallen voor de de zaterdag.
ZATERDAG
Schatting : ongeveer 580 aanwezigen + ongeveer 40 medewerkers en sponsers
Bedieners : voldoende (Paul : grootste personen voor bediening koffie)
Paul Coupé : uitleg omtrent bediening : wordt nog uitgelegd de namiddag zelf voor het optreden.
Eurotuin + scouts : OK
Attentie gevraagd op de parking i.v.m. nadarafsluiting voor 4 auto’s artiesten.
Electrische poort : enkel leveringen, Vlaams Kruis, meewerkende senioren (GEEN particuleren).
Toegang tot parking : inrijden VIA POELSTRAAT en de parking Hallen verlaten VIA KLOOSTERSTRAAT.
Rita : er komt bijkomende signalisatie ter verduidelijking.
Gebak : Lieve neemt contact met bakkerij voor aantal taarten + afspraak terugbrengen of ophalen van
vervoerbakken (gereinigd).
Uitnodiging : de gemeentelijke uitnodiging voor de openingsreceptie op zondag 18.11.2018 zal digitaal
gebeuren. Enkele exemplaren worden in de vergadering bedeeld voor raadsleden zonder email.
Ingangskaarten : enkel nog bij schatbewaarder en secretaris tot 15.11.2018.
FACTUUR BROUWER
De voorzitter weert de discussie uit deze vergadering en dringt aan op een onderhoud tussen Lieve, Norbert en
brouwer om dit samen uit te klaren.
Indien de kosten verantwoord zijn worden die verrekend, indien niet moet uitgekeken worden naar een andere
leverancier in de toekomst.
BEWAKINGSACTIVITEITEN - Wettelijke voorwaarden verenigingsregime : artikel 24 van de wet van
2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
De voorzitter heeft een nieuw document ingevuld, komende van het Min. van Binnenlandse Zaken omtrent
bewakingsactiviteiten, met het oog op de veiligheid, dit op 24.11.2018 in de gemeentehallen.
Vier raadsleden hebben zich gemeld voor die taak : Botte W. - Coppens L. - Van De Steene F. - Verleye R.
De algemene leiding berust bij Lucien (vroeger veiliheidsfunctie).
De eindverantwoordelijkheid berust bij de voorzitter.
Het document met toestemming en ondertekend door de burgemeester werd ons overhandigd.
3.

Subsidies aan seniorenverenigingen.

Alles ontvangen door de verenigingen, maar wel met goedkeuring gemeente jaar 2014, werkingsjaar 2013.
Vraag om vervroegd de berekeningen te maken voor jaar 2019 - werkingsjaar 2018.
Hangt grotendeels af van nieuwe samenstelling gemeentebestuur of er eventueel nog een seniorenraad komt en
een budget zal toegekend worden.
Volgens Rian is in oktober 2018 een Technisch Budget voorgesteld voor goedkeuring, met inbegrip van budget
en subsidies Seniorenraad.
4.

De barometer - Vlaamse Ouderenraad
Peiling over adviezen, activiteiten, enz...in alle seniorenraden van alle gemeenten.
Lijst voor Merelbeke ingevuld en rapport werd overgemaakt.
Hopelijk een hoger en beter gevolg dan in 2017 (50 %)
Op de website kan het boekje „De Stem van Ouderen in de gemeenteraad“ ingelezen en ook bekomen worden.
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5. Situatie ondersteuning ouderenraden Provincie (2 oktober 2018)
Bepaalde bevoegdheden vallen buiten de activiteiten van de provincie en worden overgeheveld naar de Vlaamse
Gemeenschap, die dit werk verder zet onder de benaming RPO Regio Gent (Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie).
Regio Gent stimuleert, ondersteunt en organiseert de samenwerking binnen het welzijnswerk van 15 gemeenten
(waaronder ook Merelbeke).
Provincie : RPO. Er zullen in de toekomst ook 3 vertegenwoordigers zijn per gemeentelijke seniorenraad,
maar bij de huidige procedure is het niet duidelijk wie ze juist bedoelen.
De voorzitter zal daar ook vragen over stellen bij vergadering december Provincie.
6. Diverse medelingen - briefwisseling -VARIA
Uitnodiging VREDESCONCERT. Muzikanten uit Merelbeke en Kampenhout.
Kerk O.L.V. - van de Rozenkrans (Flora) Zondag 9 december 2018 - om 15.00 u - Inkom GRATIS - ,
wel reserveren.
7. Woordje voorzitter ter afsluiting
De verkiezingen zijn voorbij en het is wachten op een nieuwe samenstelling en bevoegdheden.
Wij werken in onze huidige samenstellig verder tot december 2018, zelfs januari en februari 2019.
De voorzitter herinnert de raadsleden nogmaals, dat hij zich niet meer kandidaat stelt als voorzitter.
Ondanks dit besluit belooft hij de seniorenraad verder te begeleiden tot aan de nieuwe samenstelling ervan.
De voorzitter sluit de vergadering af om 16u30
Secretaris:
Lucien Coppens
Dotterbloemweg, 6 bus 1
9820 Merelbeke
Tel: 0475/660528
E-mail: sneppoc1@gmail.com
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