Algemene vergadering
seniorenraad
Verslag vergadering
Datum: 8 oktober 2018

Aanwezig
•

•

Leden seniorenraad: Abbeloos Karel, De Hertogh Frans, De Mol Emiel, De Pauw Louis, De Smet Etienne, De Vis
Rachelle, Heyvaert Robert, Köpke Jean, Palstermans Jeanne, Quinart Philippe, Schepens François,
Vandersmissen Fidèle, Van Mol Willy, Vercauteren Freddy, Vereertbrugghen Lydia, Vandervorst Elise, Wouters
Freddy
Lokaal bestuur: Beerens Albert (Burgemeester), De Smedt Patrick (voorzitter ocmw), Lauwers Karen (dienst
welzijn, notulist)

Verontschuldigd
•

De Block Godelieve, De Plecker Eddy, Goubert Christiane, Heyvaert Angele, Janssens Pierre, Köpke Jean,
Meskens Yvonne, Van Hemelrijk Livinus.

Agenda
•
•
•
•
•
•

Het verslag van de algemene vergadering van 27 augustus 2018 wordt nog bezorgd
Kennisname kastoestand
Sporteldag: evaluatie
Dementiecabaret: evaluatie
Seniorenraad: einde en vervolg nieuwe legislatuur
Mededelingen vanwege
o Afgevaardigden gemeentelijke adviesraden; Verenigingen; Gemeentebestuur OCMW
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 27 augustus 2018
Het verslag kan niet worden goedgekeurd op deze vergadering, omdat het nog niet aan de leden van de seniorenraad
werd bezorgd. Freddy Vercauteren herhaalt dat hij een nieuw mailadres heeft met name
freddyvercauteren@proximus.be, daar hij de uitnodiging voor deze algemene vergadering niet heeft ontvangen.

2. Kennisname kastoestand
Momenteel staat er 1493,86 euro op de rekening van de seniorenraad. Dit saldo zal nog veranderen, want we ontvangen
binnenkort het bedrag van de cultuurcheques van de Sporteldag en we dienen nog een bijdrage te betalen voor het
dementiecabaret.

3. Sporteldag - evaluatie
In een notendop: “we zijn tevreden over de Sporteldag”. De deelnemers maakten gebruik van een nieuwe inschrijvingsprocedure
online, maar lieten zich wel helpen door de diensten van de gemeente. In totaal waren er 238 participanten. Hun drankje konden
ze dit keer benuttigen in het jeugdhuis Nijdrop en deze samenwerking is ons goed bevallen. Ook het onthaal van de deelnemers
situeerde zich in de buurt van Nijdrop. De verschillende activiteiten werden goed onthaald en begeleid, waarvoor dank! Wel
stellen we vast dat Drums Alive te duur is, dat kubben ingewikkeld is (blijft) en dat er nieuwe uitdagende volksspelen nodig zijn.

4. Dementiecabaret – evaluatie
Louis De Pauw, Philippe Quinart en Robert Heyvaert waren aanwezig op dit cabaret. Humor is smaak en de inleiding
van het cabaret was niet iedereen zijn dada. Karel De Clercq sloeg we duidelijk de nagel op de kop met zijn 10
geboden. Dit waren eigenlijk algemene respectvolle omgangsregels.
Louis De Pauw vertelde dat er ook nog een mooie filmvoorstelling was ‘vergeet met niet’ in het buurthuis van Opcura,
Den Hopstaak. Zeker de moeite om eens te organiseren met je vereniging.

5. Seniorenraad einde en vervolg nieuwe legislatuur
Een nieuwe legislatuur, betekent ook een vernieuwing van de adviesraden. Er moet een oproep gebeuren in de
gemeentelijke kranten en bij de seniorenverenigingen. De kandidaturen worden dan geïnventariseerd en voorgelegd
aan het nieuwe college van burgermeester en schepenen. Daarna wordt dit bekrachtigd door de gemeenteraad en kan
de installatievergadering van de seniorenraad plaatsvinden.

6. Mededelingen
Vanwege afgevaardigden van
-

-

het lokaal bestuur:
o De Burgemeester Albert Beerens deelt mee dat het zondag 14 oktober verkiezingen zijn en dat je kan gaan
stemmen tussen 8 en 15 uur
o Patrick De Smedt deelt mee dat er een tuinfeest werd georganiseerd bij Opcura. Het vroegere administratief
centrum (Villa Vunckx) werd afgebroken en er werd een tuintje aangelegd. De gebruikers en begeleiders van
Zonnelied VZW waren vragende partij om een stukje tuin te bewerken.
Robert heyvaert: vrijdag 23 november is er een quiz ten voordele van Kodiel VZW in het VKO.

Volgende vergaderingen
1) Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie op do 10 januari 2019 om 17 uur in de trouwzaal van GAC II, Ringlaan 20.
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