Gemeentelijke Seniorenraad Merelbeke
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING donderdag 04 april 2019
Aanwezig : Baele Fr., Boerjan E.,Botte W.,Cassan M.,Cnockaert A.,Coppens L.,Coupé P.,
De Bosschere J.,De Jaeger R., De Loore J.,De Rijcke R.,Den Tijn D.,
Den Tijn E.,Dick Y.,Dupontseel N.,Eeckhout G.,Fack I., Helleputte F.,
Lejeune M., Parmentier L.,Poriau D.,Rammelaere G., Ryckbosch E.,
Snoeck M.,Steyaert J., Uyttendaele M.L.,Van Den Broecke I.,
Van Oudenhove L.,Verleye R., Verstringe R.,Williems E
Verontschuldigd : Creyf P.,Hulstaert M.,Schollaert R.,Strypsteen A-M.,
Vrijwillig : Hostens Chr., Dobbelaere E., Loeman M., Van Belle J., Van Oostende R.
1. Verwelkoming
De wn.voorzitter wijst op het belang van deze algemene vergadering. De notulen
verplichten ons, binnen de 3 maanden na de installatie van de gemeenteraad, te
zorgen voor de aanstelling van een nieuw dagelijks bestuur, waarvoor we, de
omstandigheden in acht genomen, tijd hadden tot 10 april 2019.
Hij wenst de uittredende leden van het dagelijks bestuur te bedanken voor de
reeds talrijk genomen beslissingen, maar speciaal de wn.secretaris, in samenwerking
met de wn.voorzitter, voor het administratieve werk, o.a. voor deze verkiezingen, om
dit tot een goed einde te brengen.
2. Goedkeuring verslag AV 07.03.2019
punt 9 - diverse : de vraag om aanvulling op de website van het “gemeentebestuurseniorenraad”, van alle documenten dienaangaande.
Dank aan Rian, ondersteunende ambtenaar, die dit reeds zo
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veel mogelijk in orde heeft gebracht.
punt 8 - seniorenweek 2019 : tekst - woensdag : wandeling,
wordt : vrijdag : wandeling
melding : alles wat seniorenweek betreft is momenteel
voorlopig en wordt bijgewerkt op 1ste werkgroep SW
op 24.05.2019.
Na deze aanpassingen wordt het verslag unaniem goedgekeurd.
3. Verkiezingen functies - voorzitter-ondervoorzitter-schatbewaarder-secretaris
De vraag naar een nieuwe voorzit(s)ter voor de seniorenraad , was reeds lang
aangekondigd door de wn. voorzitter, die na jaren van secretaris- en
voorzitterschap, deze taak wenste over te dragen voor de nieuwe legislatuur.
Menige leden van de nieuwe algemene raad werden aangesproken.
Uiteindelijk heeft, na diverse gesprekken met wn.secretaris en wn.voorzitter,
Martine Cassan, als nieuw lid van de algemene raad, besloten zich kandidaat te
stellen voor deze opdracht.
Bij deze stelt de kandidate zich voor aan de vergadering met o.a. een rijk gevulde
beschrijving van haar professionele loopbaan en haar enorme positieve ingesteldheid
voor deze taak en groep.
Daarna wordt overgegaan tot de verkiezing van de functies
Er zijn 28 stemgerechtigden, waarvan 26 aanwezig.
UITSLAG :

Voorzitster

Martine CASSAN

24 stemmen

Johnny DE BOSSCHERE

24 stemmen

Lieve VAN OUDENHOVE

26 stemmen

Lucien COPPENS

26 stemmen

(1 kandidaat)
Ondervoorzitter
(1 kandidaat)
Scharbewaarder
(1 kandidaat)
Secretaris
(1 kandidaat)
Unaniem aanvaard door de vergadering.
4. Verkiezing : 4 leden Dagelijks Bestuur
Er zijn 6 kandidaten voor 4 bestuursfuncties.
Onderaan het stembiljet staan 3 kandidaten die reeds voor een andere funktie
zijn verkozen, d.w.z. dat deze 3 personen geschrapt worden op het stembiljet en
niet meer verkiesbaar zijn.
De wn. voorzitter bedankt reeds de 6 kandidaten, maar vraagt sportief te zijn en
niet ontgoocheld mocht u niet verkozen zijn.
Vraag van een lid of de kandidaten zich afzonderlijk willen voorstellen, wat ook
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gebeurt.
De controle van deze stemronde wordt verzorgd door de voorzitster, de
schatbewaarder en de secretaris.
De voorzitster is van oordeel dat één van de vele opdrachten van de seniorenadviesraad
is, pijnpunten dedecteren en signaleren aan het gemeentebestuur.
Bedankt de vergadering om het vertrouwen van een goed draaiende seniorenraad, met
duidelijke statuten, een dagelijks bestuur en vele leden Algemene Raad.
Aangehaalde items
- wil zeker deel uit maken van deze seniorenraad en zorgen voor de noden van de
ouderen;
- wil er zijn voor iedereen, voor de fitte gezonde, de eenzamen thuis, de minder
mobiele, alsook voor de senioren in een instelling.
- communicatie, mobiliteit, voorstellen formuleren voor alle ouderen, iedere
suggestie zal bespreekbaar zijn in de algemene vergadering en/of werkgroepen.
Daarom een oproep in te schrijven in een van deze werkgroepen,
(informatie, documentatie,vorming en advies - gezondheid, zorg, welzijn en
huisvesting - veiligheid en mobiliteit - sport, cultuur en ontspanning (inclusief
seniorenweek) waarvan een formulier wordt rond gegeven via iedereen.
Graag ook kandidaten uit de deelgemeenten, om het werk enigszins te verdelen.
- graag contacten onderhouden met de woonplatforms;
- nauwe contacten met het Regionaal Ouderenplatform, dat momenteel interessante
vormingsdagen inricht, waaronder op 07.05.2019 (iedereen uitnodiging toegezonden)
Deelneming aan dergelijke vormingsdagen wordt zelf aangevraagd bij RPO;
- sleutelen aan onze werkwijze, zelf blijven evalueren van onze activiteiten Wordt in volgende vergaderingen besproken.
Verkozen kandidaten
Van de 6 kandidaten zijn volgende personen verkozen :
Willy BOTTE - Paul COUPE - Joanna DE LOORE - Freddy HELLEPUTTE - Roland
VERLEYE (expert).
Waarom 5 i.p.v. 4 : het verschil van 1 stem tussen kandidaten 4 en 5, heeft er toe
geleid, dat bij unaniem akkoord er 5 bijkomende leden zijn in het Dagelijks bestuur.
5. Diversen
- Graag terug “schwung” krijgen in alle werkgroepen, iedereen die interesse heeft
om mee te werken is welkom, zowel uit de deelgemeenten of uit de buurtplatforms;
- ontwerp affiche en spandoeken klaar (voor affiche nog telefoonnummers);
- brief aan college : - wijziging statuten art.6 - overhandigd op 25.03.2019;
- distributielijst leden AV wordt aangepast, aan leden per email of bij een volgende
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vergadering;
- orkest “Blue Star” op donderdag van SW - akkoord voor vastleggen contract;
- Data :
* AV met werkvergadering Seniorenweek :
Donderdag 24.05.2019 - 14.00 u LDC De Merelaar;
* Algem. Vergad.

: Donderdag 20.06.2019 - 14.00 u Raadzaal Gemeenteh.

* Subsidies 2019 - werkingsjaar 2018
datum en lokatie wordt voorzien door voorzitster via Rian,
alsook meldingen voor INFO-blad gemeente.
- Bij het rondgeven van het formulier voor de werkgroepen, kwam een vraag tot
verduidelijking van wat de werkgroepen allemaal inhielden, waarop de belofte volgde
dat dit per mail zou uitgelegd worden.
Wanneer de voorzitster meldde dat er ook een bijkomende werkgroep kon samengesteld worden, kwam de suggestie om cultuur en ontspanning los te koppelen van de
seniorenweek. Dit wordt verder besproken in een volgende vergadering.
De aanwezige schepen benadrukt het grote belang van adviezen uit de diverse raden,
hier specifiek uit de vooropgestelde werkgroepen. Ze zullen onderzocht en er zal op
gereageerd worden, samen met haar administratie, i.v.m. uitvoering, budgettering, enz.
Enkele vb. adviezen : - busstop voor “personen met een visuele handicap” op aangeduide
plek (Wafelstraat);
- toegankelijkheid a/d begraafplaats (vb. toiletten);
- vraag naar een Kringloopwinkel in Merelbeke.
Al deze adviezen/informatie/vragen uit de diverse raden en werkgroepen in ons gebied,
zijn welkom en laten toe, het beleid dat in het nieuwe college werd uitgestippeld, in de
mate van het mogelijke, te realiseren voor iedereen en in het bijzonder de senioren.
P.S. Tegen de werkgroep SW van 24 mei a.s. in De Merelaar, wordt gevraagd aan de
verenigingen die op maandag 18.11.2019 iets organiseren, hun projekt en tekst
in te dienen.
Dit is de uiterste datum waarop aan de folder kan begonnen worden.
De vergadering wordt besloten om 16.35 u.
De secretaris
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