Gemeentelijke seniorenraad Merelbeke

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 juni 2014.

Aanwezigen: Baele Frans, Botte Willy, Coupé Paul, De Bosschere Johnny, De Loore Joanna, De Meyer Martha,
Temmerman Marc, De Vogelaere Norbert, Dick Yolande, Fack Irma, Goethals Agnes, Helleputte Freddy, Lejeune Mieke,
Parmentier Lieve, Ryckbosch Eric, Steyaert Joël, Schollaert Rita, Terrie Myriam, Van De Steene Freddy, Van Oudenhove
Lieve, Verleye Roland, Versteirt Willy,Vandevelde Jutta,
Verontschuldigt, Boerjan Eric, Braekeleirs Robert, Cnockaert Annie, De Belie Paul, De Bruyn Gaston, De Neve Nicole ,
De Rore Claudine, De Ruyck André, De Rycke Roger, De Volder Kristine, De Vreese Agnes, De Wilde Marc, Den Tijn
Daniël, Eeckhout Gilbert, Lachaert Egbert, Vrijens Bertrand,Loeman Monique, Maes Annie, Mally Godelieve, Uyttendaele
Marie-Louise, Van Den Meersschaut Mariette, Van Der Beken Mariette,Van Wingen Roger, Wouters Annie.

Verwelkoming;
De voorzitter opent de AV met een algemene verwelkoming en stelt voor om de vergadering te openen met een korte
toespraak van ondersteunende ambtenaar Rian Verstringe, in verband met gezond binnenmilieu of valpreventie over
het project Gezond thuis.
Rian vraagt aandacht voor een bezoek in de demowoning van 01 oktober tot 30 november 2014.
Er is gewenst je aanvraag in te dienen in groep, en onder begeleiding. Zal de gids leren wat je zelf thuis kan doen,
waar de risico’s zitten, en hoe de meeste tips op een eenvoudige goedkope manier kunnen worden opgelost.
Tijdens het bezoek krijg je tips over: CO – ventileren en verluchten – ongedierte - huisstofmijt – vocht en schimmel –
drinkwater – product gebruik – valpreventie bij senioren voorkomen. Voor verdere inlichtingen neem je contact op met
het Sociaal huis. Verder sluit Rian zijn korte lezing met het plantjesweekend Kom op tegen Kanker die plaatheeft van
19- tot 21 september en doet meteen een oproep voor vrijwilligers om de standen te bemannen.
Agenda

1. Goedkeuring verslag AV van 11 maart 2014.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn, waarop de goedkeuring zonder opmerkingen wordt
gestemd en goedgekeurd.
2. Wijzigingen Samenstelling AV
Dhr. Ryckbosch Eric vervangt Paula Dick bij de vereniging Vzw S -Plus, en Dhr. Van Droogenbroeck wordt verder
uitgenodigd, hoewel zijn vereniging knappe Zestigers is gestopt op 01/01/2104 als onafhankelijke.
3. 12de Seniorenweek 2014 (na werkgroep 07 mei)
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De voorzitter stelt de nieuwe folder voor met rondgang naar alle aanwezigen en vraagt algemene indruk.
Sommige leden vragen naar de keuze met het vroegere drieluik, en het huidige A5 formaat. Enigszins
kostenbesparend en een open voorstelling van de activiteiten met duidelijker overzicht en fotofragmenten.
De ondervoorzitter heeft toch zijn bedenking over de film Marina, omdat die ook op het programma staat van de
cultuurdienst in september en ook wordt gedraaid in dezelfde zaal, vreest voor mindere belangstelling, waarop de
voorzitter anticipeert, dat dit een ander publiek is.
Wat de accommodatie betreft geeft de voorzitter van de werkgroep een kort overzicht van de basis die al vastlicht
en ten gepaste tijde een aanvulling zal verzorgen. De drankkaarten worden vervangen naar het voorstel met
bonnetjes op algemene aanvraag, en koppelt men de vraag van de min inkomsten van vorig jaar en de
verrekening, en teruggave van de drankkaarten.

4. Planning volgende AV
De voorzitter vraagt overleg met Jutta voor de vastlegging, van de volgende data:
Uitgebreide werkgroep seniorenweek dinsdag 19/08, vanaf 14.00u.
Algemene vergadering: vrijdag 07/11/2014 vanaf 14.00u beide vergaderingen gaan door in de vergaderinglocatie
zaal Schelderode + Melsen.
5. 11de POPCLASSICS
De voorzitter bedankt in naam van de Seniorenraad, de officiële aanvraag om de samenwerking goed te kunnen
verder zetten. Na het groot verlof wordt de publiciteit verstrekt. Lieve Parmentier stelt de vraag dat er enige
onduidelijkheid is op onze folder in die zin dat er een andere datum is gekozen en uur van aanvang. Een betere
voorstelling voor het buffet en het optreden.
Lidkaarten met warm buffet vanaf 12u30, de prijzen blijven behouden en het optreden om 14u30.
De voorzitter neemt hier akte van.
6. Adviezen: “Afsprakennota met gemeentebestuur”.
De voorzitter leest de brief voor betreft: wijzigingen Algemene Politieverordening (APV) met daaraan gekoppeld
het verslag die hij ontvangen heeft van de adviesraad Cultuur, en oppert met de vraag dat dit niet de afspraak is
tussen het college en schepenen met de adviesstructuren, die geuit is bij de ronde tafelvergadering.
Hoewel er weinig of geen bezwaar hier op is, gezien dit een materie is van juridisch aspect, vraagt Lieve
Parmentier dit op een democratische wijze voor te leggen aan ieder lid van de AV, of toch zoveel als mogelijk dit
exemplaar (50 bladzijden) van desbetreffende beslissing, door te sturen via mail, om mogelijke suggesties mede
te delen op aandringen van de voorzitter, te sturen aan de secretaris voor 25/06/2014, om de suggesties over te
maken aan het college.
7. Subsidies aan Seniorenverenigingen
De voorzitter bedankt alle mensen die zich gebogen hebben om de dossiers op een verantwoorde manier hun
goedkeuring en klassering te hebben opgemaakt, en vraagt toelichting bij deze uitslag.
Norbert De Vogelaere neemt het woord, en vraagt aan verschillende verenigingen een inspanning om hun
dossier te verbeteren naar invulling en bijlagen, om oordeelkundig de punten te kunnen verstrekken waarop ze
gerangschikt worden.
Bij de volgende beoordeling zal men hierover waken en streng optreden.
De secretaris voegt eraan toe, dat er naar gestreefd wordt bij onvoldoende informatie inlichtingen te verschaffen,
en geeft hierbij een bladwijzerring van de in te vullen activiteiten met hun puntenverdeling, en hoopt op
beterschap, zodat er een betere verdeling en toekenning is van de subsidies.
De voorzitter sluit dit af met de ondertekening van dit rapport en geeft enige uitleg over de verdeelsleutel van het
werkjaar 2013 en toekenning van de subsidies, en vraagt de dossiers terug te overhandigen aan Jutta voor
indiening. De goedkeuring wordt verwacht op de gemeenteraad van september.
Intussen verdeelt Willy Versteirt het rapport met het klassement van de subsidies voor de verenigingen.
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Lieven Parmentier stelt de vraag over de knappe zestigers, ondanks dat deze vereniging heeft opgehouden te
bestaan, waarop de voorzitter beantwoord dat dit subsidies zijn voor het werkjaar 2013, en dat die vereniging nog
actief was.
8. Diverse Mededelingen – Briefwisseling
De voorzitter leest een brief voor van de uitnodiging voor de Academische viering Merelbeekse Ambassadeur op
05/07/14;
Vergadering Provincie over Verzekeringen – herwerkte polis Merelbeke met juridische bijstand is een + punt.
Regiowerking is gestopt met bestaan, laatste vergadering in Destelbergen. Inzicht geeft geen meerwaarde.
9. Varia
Lieven Parmentier uit haar tevredenheid over de toekenning van het College, over het stemlokaal dat werd
Ingericht voor de verkiezingen op 25/05 in het woonzorgcentrum Lemberge, naar aanleiding van de bouw nieuw
Schoolgebouw van Lemberge, waardoor in Lemberge niet kon gestemd worden.
De voorzitter anticipeert waarom ook niet in het woonzorgcentrum in het Lindeken Kloosterstraat?
De secretaris geeft hierbij aan dat een voorbereidingsadvies al is opgemaakt voor alle woonzorgcentra in
Merelbeke.
De secretaris stelt een rondvraag voor goedkeuring van een spandoek, publiciteit van de seniorenweek, die zal
opgesteld worden aan de rotondes van het Centrum en Plataan.
Uit de rondvraag wordt voorgesteld dat de opmaak ervan mits een kleine aanpassing van datum, de spandoeken
ieder jaar kunnen herbruikt worden. Wordt verder onderzocht.
Yolande Dick vraagt aandacht voor WE WILLEN EEN THUIS VOOR EEN BEELD IN MERELBEKE FLORA!
Ze vraagt massaal te komen op 24 juni aanstaande vanaf 11 tot 14u.naar het groot buurtfeest op het feestelijk en
gezellig aangekleed Floraplein met terrassfeer, bar, gratis broodjes en live radio – uitzending.
Help Merelbeke aan de overwinning en breng het kunstwerk naar het Floraplein, wat ook een herdenking
betekent naar de slachtoffers van de bombardementen in deze regio.
Merelbeke strijdt tegen de stad Sint – Niklaas om het kunstwerk te winnen.
Wie het grootst aantal inwoners en stemmen kan verzamelen, wint het kunstwerk.
Finale en bekendmaking winnaar do. 26 /06 tot 13u Middagpost live vanuit de studio in Gent.
Informatie en organisatie Dienst Cultuur.
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

Pagina 3 van 3

