Verslag
Algemene Vergadering Seniorenraad
donderdag 4 juni 2020

Deelnemers: M. Cassan, P. Coupé, P. Creyf, J. De Bosschere, R. De Jaeger, D. Den Tijn,
E. Den Tijn, F. Helleputte, C. Hostens, E. Laforce, M. Lejeune, M. Loeman, L. Parmentier,
E. Sierens, M. Snoeck, R. Van Oostende, L. Van Oudenhove, M.L. Uytterhaegen.
1. De voorzitter heet de deelnemers welkom.
2. Het vorig verslag wordt goedgekeurd.
3. De agenda wordt goedgekeurd.
4. De subsidies seniorenverenigingen worden goedgekeurd.
Het document met de berekeningen van de subsidies wordt, samen met de
originele dossiers, terug ingediend op het Sociaal Huis.
5. Er is, op vraag van Evelien, een voorstel naar haar doorgestuurd ter vereenvoudiging
van de in te vullen subsidiedossiers. Dit impliceert evenwel dat ook het
subsidiereglement moet aangepast worden. Evelien zal dit met de voorzitter bespreken
in augustus, vooraleer dit voorgelegd wordt aan het Lokaal Bestuur.
In dit reglement wordt best ook opgenomen dat elke vereniging een
vertegenwoordiger moet hebben in de algemene Vergadering van de seniorenraad.
6. Seniorenweek: alternatieve invulling.
Gezien de risico’s van het coronavirus, kan de Seniorenweek in haar traditionele
vorm niet doorgaan. Verschillende leden hebben al suggesties bezorgd voor een
alternatieve Seniorenweek voor de senioren van Merelbeke.
We verkiezen de buitenactiviteiten en houden uiteraard rekening met de
richtlijnen van het lokaal bestuur die op dat moment zullen gelden. We kiezen ook
voor activiteiten die weinig kosten met zich meebrengen en zonder problemen
kunnen afgelast worden bij een eventuele verslechtering van de situatie.
Hieronder de suggesties:
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Bij een verstrenging van de toestand:
- zoektocht (kan in kleine groepjes). Eric Boerjan en Rita Van Oostende zouden
daarvan de trekkers zijn. Eric stelt zelfs een zoektocht per fiets of te voet voor,
gespreid over de ganse week, van maandag tot vrijdag, en elke dag in een andere
deelgemeente van Merelbeke. Eventueel kan er een bekroning bij op vrijdag van de
winnaars. Men vernoemt ook Gilbert, die een voorbereiding heeft van de ‘Vergane
glorie van de kroegen van Merelbeke’, dat als onderdeel van een zoektocht kan
dienen. Gilbert wordt gecontacteerd.
- stevige wandeling (zie Chris), daarbij kan men ook afstand houden en in
groepjes wandelen. Het eindpunt kan zijn in de Merelaar, waar er een cafetaria en
toiletten zijn.
Bij een mogelijkheid om met grotere groepen in contact te komen (zoals nu) ev.
met mondmaskers:
- gemakkelijke wandeling in Merelbeke City (Rita), voor mensen die moeilijk te
been zijn of met rolstoel.
- de petanque van Okra (er zijn voldoende petanquebanen: 1 in Munte, enkele in
de Merelaar, en 8 à 9 bij Okra Flora in de Theaterstraat.)
Indien we opnieuw binnen mogen met een kleine groep in een grote zaal, met
mondmaskers, en waar de afstandsregels kunnen gerespecteerd worden:
- sessies valpreventie bij Team Trace (Peter zou groepjes van 10 personen
kunnen ontvangen, de ruimte is 250m2 groot), wordt gedragen door Fit 50+ (Wies).
- een bingo, kan doorgaan in een grote zaal als ‘t Groenendal.
- lijndansen, kan doorgaan in dezelfde zaal.* De mensen die het dansen leiden op
maandag in de Merelaar (Leo?), worden aangesproken. Voor de cafetaria kunnen
we de dranken low cost en bescheiden houden (koffie, water) en herbruikbare
bekers gebruiken die we kunnen afhalen bij de gemeente. Lieve P. meldt dat we
deze zelfs vuil kunnen teruggeven. In het kader van de milieuproblematiek dienen
we duurzaam materiaal te gebruiken i.p.v. wegwerpbekers.
* Na beraad lijkt het beter de bingo en het lijndansen over 2 dagen te
spreiden om de tijd te hebben om de zaal te ‘ontsmetten’ en de mensen de
gelegenheid te geven om rustig iets te drinken. Ik reserveer de dinsdag en
de woensdag in ‘t Groenendal.
De kaarting of een wandeling met natuurgids kan niet doorgaan wegens de
onmogelijkheid tot afstand houden. Voor aquagym ligt het moeilijk voor de
kleedkamers.
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7. SW contracten en locaties:
Wegens de tijdelijke stopzetting van de werken in het Cultuurhuis, is de opening
maar voorzien voor 1 februari. ‘t Groenendal stelt zijn zalen ter beschikking.
De reservaties van alle zalen van die week worden geannuleerd, met uitzondering
van de grote zaal en de cafetaria in ‘t Groenendal op dinsdag en woensdag.
Alle contracten met de artiesten worden ook geannuleerd.
8. Folder Seniorenraad en Seniorenverenigingen
De verenigingen hebben al folders ontvangen, evenals de Merelaar. Nu de
cultuursector weer opengaat, worden er ook gelegd in Munte, in ‘t Groenendal, ....
9. Afsprakennota: is ontvangen en ondertekend.
10.Herziening statuten: wordt besproken in de werkgroep ‘statuten’. Er is discussie over
het begrip ‘politiek mandaat’.
11.Advies nota parkeerbeleid: ingediend 2/1 - antwoord 27/4. Het is de bedoeling dat de
afsprakennota geldt in beide richtingen en wij een antwoord krijgen van het bestuur
binnen de 6 weken. We hebben een informele mail ontvangen van een beambte, maar
nog geen officieel antwoord op onze adviezen.
De blijvende knelpunten zijn:
- het feit dat dokters en verplegers geen gratis parkeerkaart krijgen (pt. 3),
- dat men de zichtbaarheid niet verbetert als men van een zijbaan op een
hoofdweg komt. (pt 10).
12.Werkgroepen:
a)- Evaluatie- en vragenlijst: wordt uitgedeeld op een volgende AV. De laatste tijd is
de nood aan digitale opleiding gebleken (pc banking of selfbanking, contactdoos
betalen,...) Daarvoor kan hulp geboden worden.
b)- afgelaste activiteiten: intergenerationele dag (29/5) en lezing (18/6).
c)- werkgroep Mobiliteit krijgt versterking van Monique en Lieve Parmentier.
d)- De werkgroep voor de herziening van de statuten wordt vervoegd door Roland
(samen met Jo, Guido, Johnny, Martine)
e)- Team Trace - valpreventie (Wies zal nog afspreken met Peter D)
f)- gezond vergaderen: zoals voorgesteld in RPO en goedgekeurd in DB, zal er
tijdens de vergaderingen een pauze ingelast worden om te kunnen bewegen.
13.Goedkeuring rekeningen en eindbalans werkingsjaar 2019:
De rekeningen van het werkingsjaar 2019 worden goedgekeurd door de algemene
vergadering.
Evelien meldt dat het tegoed van Uitpas 2019 binnenkort zal gestort worden.
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Nu is de werkingstoelage (€1500) al gestort maar van de subsidies krijgen we de
vergoeding van wat we uitgeven. (Er is al € 1000 voorschot gestort voor afsluitend
feest).
14.Kalender vergaderingen:
- vergadering statuten: nog af te spreken.
- do 20/8, 14 u.: Werkgroep cultuur en ontspanning, samen met alle
geïnteresseerden om de alternatieve Seniorenweek ineen te steken. (Fysieke
vergadering, zaal wordt gereserveerd in functie van het aantal deelnemers.)
- ma 7/9 14 u. : DB in Floraatje (kerk),
- do 10/9, 14 u.: AV in gemeenteraadszaal? Wordt gereserveerd door Evelien.
15.Varia:
- de barometer is ingevuld en teruggestuurd. Dit wordt verder besproken met DB.
- mondmaskers: we hebben mondmaskers gekregen van de gemeente (waarvoor
we de burgemeester/ het bestuur bedankt hebben) maar die hebben linten. Nu blijkt
dat verschillende senioren of personen met een beperking problemen hebben met
het knopen van die linten. Daarom stellen we voor aan deze personen om de linten
te vervangen door elastiek. Een groepje vrijwilligers van de AV neemt dit op zich.
(Chantal, Lieve P, Lieve VO, Chris, Martine en .....?). Zijn er nog vrijwilligers?
Wie van de senioren daar problemen mee heeft, laat het aub weten aan de
voorzitter.
Het eerste idee was om dit te doen voor de SR, maar blijkbaar ontvangt het Sociaal
Huis eveneens vragen daarover. We moeten zeker ook denken aan de mensen die
begeleid zelfstandig wonen (Molenhof).
- Evelien stelt het Project ‘warme dagen’ voor, een campagne om te sensibiliseren
in de warme dagen. In het kader van het gemeentelijk warmteplan is er het
voornemen om alle doelgroepen jaarlijks hiervan op de hoogte te brengen. Één van
die doelgroepen zijn 65+’ers. De aandachtspunten zijn: drink genoeg, schaduw,
aandacht voor buren, … Ze zal ook melden waar men campagnemateriaal kan
vinden mocht men die willen uithangen of verdelen bij bepaalde activiteiten.
Aangezien de SR niet kan samenkomen kunnen wij dat niet verdelen maar de
mensen die willen meewerken, kunnen de affiches,... afhalen bij Evelien.
16. De voorzitter beëindigt de vergadering om 16 u. en bedankt de deelnemers.
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