VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Seniorenraad ( SR ) op 21/8/2013
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

vereniging/organisatie/
hoedanigheid

AAN

CarreelNoellanoellacarreel@gmail.com
De Clercq Jaqueline
De Doncker
Christianechristiane.de.doncker@telenet.be
De Loof Huberthubert.deloof@gmx.be
Demoor Peggypeggy.demoor@skynet.be
De Rycke Maria
De Ruyver Hilda
De Smet Antoine
De Waegenaere
Adewaegenaereantoine@skynet.be
Kints Annie Marieanniekints@hotmail.com
Martens Freddyfreddy.martens2@telenet.be
Seeuws Martinmartinseeuws@hotmail.com
Steurbaut Lievearmand.rommelaere@skynet.be
Tanghe Lucluc.tanghe@wzcmariahuis.be
T’joen Regina
Vande Sijpe Lucienne
Van
LanckerHuguettehuguettevan.lancker@skynet.be
Van Wettere Andréa_van_wettere@hotmail.com
VerdonckRaphaëlverdonck.kint@skynet.be

geïnteresseerde
Liberale bond gepens.
OKRA Dikkelvenne

X
X
X

S plus
geïnteresseerde
OKRA Asper
Petanqueclub
geïnteresseerde
Parochiekaarters Vurste

X
X
X
X
X
X

OKRA Dikkelvenne
OKRA Gavere
Serviceflat De Lork
geïnteresseerde
WZC Mariahuis
OKRA Asper
Liberale bond gepens.
S plus

X
X
X

geînteresseerde
NEOS Gavere

X
x

vereniging/organisatie/
hoedanigheid
Secretaris
Schepen
cultuurbeleidscoördinat
or

AAN

AF

VER

X
X
X
X
X

Waarnemende leden:
Naam
Dhondt Carinecarine.dhondt@ocmwgavere.be
Eeckhout Tanja tanja.eeckhout@gavere.be
Vertenten Alex cultuur@gavere.be

AF

VER

X
X
X

2. ( Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering )
Niet van toepassing op deze startvergadering
3. Agendapunten :
3.1. Verwelkomingvan de aanwezigen en woord van dank voor de interesse en het
engagement door schepen Tanja Eeckhout ; speciaal woord van dank aan de uittredende
bestuursleden en vrijwilligers voor de vele geleverde inspanningen.
3.2. Kennisname van ambtshalve aanduiding van de leden van de adviesraad: de beslissing
van de gemeenteraad van 27/6/2013 vermeldt alle leden en plaatsvervangers vande
seniorenraad. Een kopievan deze beslissing werd bezorgd aan alle stemgerechtigde leden
samen met de uitnodiging van deze vergadering.
3.3. Verkiezing door de aanwezige stemgerechtigde leden
De procedure wordt uitgelegd door Dhr Vertenten en de praktische werkwijze wordt
vastgelegd.

-

-

-

-

-

Verkiezing nieuwe voorzitter
Deze verkiezing gebeurt geheim en er is een gewone meerderheid nodig. De drie
kandidaten zijn Hubert De Loof, RafVerdonck en Antoine De Waegenaere. Alvorens tot
stemming over te gaan, krijgen de kandidaten de mogelijkheid om zich voor te stellen
zichzelf en hun motivatie toe te lichten.
Resultaat van de stemming : RafVerdonck 10 stemmen, Hubet De Loof 5 en Antoine De
Waegenaere 2. DhrVerdock is met een meerderheid verkozen tot nieuwe voorzitter.
Verkiezing penningmeester
Er zijn geen kandidaturen binnengekomen voor deze functie en een hernieuwde oproep
levert ook geen kandidaat op. In afwachting zal de taak toevertrouwd worden aan het
dagelijks bestuur.
Goedkeuring huishoudelijk reglement
Op basis van de statuten werd een ontwerp gemaakt voor het huishoudelijk reglement
en een kopie werd bezorgd aan de leden. Momenteel werden geen opmerkingen
geformuleerd en het voorstel wordt goedgekeurd. Mocht het later nodig blijken, dan
kan het reglement aangepast worden mits een 2/3 meerderheid
Verkiezing dagelijks bestuur (DB )
André Van Wettere legt de taak uit van het DB en Alex overloopt de binnengekomen
kandidaturen van RafVerdock, Antoine De Waegenaere en Lieve Steurbaut. Raf is als
nieuw verkozen voorzitter automatisch lid van het DB ; Antoine wordt algemeen
aanvaard als ondervoorzitter en Lieve Steurbaut als lid;
Verkiezing vertegenwoordiging in andere adviesraden: wordt in overleg tussen de
kandidaten als volgt verdeeld :
2 afgevaardigden voor de adviesraad vrijetijdszaken ( Raf en Lieve ) , 1 afgevaardigde
voor de adviesraad Verkeer en Mobiliteit ( Lieve ) en 1 afgevaardigde voor het
beheersorgaan gemeenschapscentrum ( Antoine De Waegenaere )

3.4. Jaarprogramma 2013
De uittredende seniorenraad heeft een voorlopig jaarprogramma opgesteld en op basis
hiervan werd een voorstel opgemaakt voor de komende maanden, nl van september tot
november 2013. Een kopie wordt bezorgd aan de aanwezigen en overlopen.
We noteren hierbij de volgende aanvullingen en opmerkingen :
-

-

18/9 : vergadering verenigde seniorenraden land van Rhode en Schelde: Raf en
Tanjavertegenwoordigen Gavere, plaats en uur worden later doorgegeven door
Andre.
16/10 : seniorenquiz in GO Racing. DhrSeeuws vraagt of de SR opnieuw prijzen ter
beschikking stelt.
20/11 : opendeurdag in ’t Eiland om 14 u ; planning dient nog te worden
opgemaakt. Deze datum vervangt het vroegere voorstel van 11/9 ; er werd
gekozen deze opendeurdag te laten doorgaan tijdens de seniorenweek ( van 19/11
tot 25/11 )
Er zijn nog kaartingen gepland op 25/9 , 9/10 en prijsdeling op 30/10. Advertentie
in het Fonteintje volgt.

4. Financieel verslag :
Wordt opgemaakt door de uittredende schatbewaarder Mark Vermeiren en zal overgemaakt worden
aan de nieuwe voorzitter.

5. Varia
- Als datum voor de volgende algemene vergadering wordt 2/10 afgesproken. Agenda en
uitnodiging volgen.
- André Van Wettere krijgt als uittredend voorzitter het laatste woord : hij bedankt de vorige
leden en vrijwilligers voor hun inzet, wenst de nieuwe seniorenraad veel succes en
overhandigt het document” aanzet tot ouderenbeleidsplan” aan de nieuwe voorzitter.

De Secretaris,
Carine Dhondt

De Voorzitter,
RafVerdonck

