VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Seniorenraad ( SR ) op 14/3/2014
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

vereniging/organisatie/
hoedanigheid

Carreel Noella noellacarreel@gmail.com
De Clercq Jaqueline
De Doncker Christiane
christiane.de.doncker@telenet.be
De Loof Hubert hubert.deloof@gmx.be
Demoor Peggy peggy.demoor@skynet.be
De Rycke Maria
De Ruyver Hilda
De Waegenaere A
dewaegenaereantoine@skynet.be
Kints Annie Marie anniekints@hotmail.com
Martens Freddy freddy.martens2@telenet.be
Seeuws Martin martinseeuws@hotmail.com
Steurbaut Lieve armand.rommelaere@skynet.be
(Tanghe Luc luc.tanghe@wzcmariahuis.be)
Mireille Versyck
T’joen Regina
Vande Sijpe Lucienne
Van Lancker Huguette
huguettevan.lancker@skynet.be
Van Wettere André a_van_wettere@hotmail.com
Verdonck Raphaël verdonck.kint@skynet.be

geïnteresseerde
Liberale bond gepens.
OKRA Dikkelvenne
S plus
geïnteresseerde
OKRA Asper
Petanqueclub
geïnteresseerde
Parochiekaarters Vurste
OKRA Dikkelvenne
OKRA Gavere
Serviceflat De Lork
geïnteresseerde
WZC Mariahuis
OKRA Asper
Liberale bond gepens.
S plus
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x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

geînteresseerde
NEOS Gavere

X
X

vereniging/organisatie/
hoedanigheid
Secretaris
Schepen
cultuurbeleidscoördinat
or

AAN

Waarnemende leden:
Naam
Dhondt Carine carine.dhondt@ocmwgavere.be
Eeckhout Tanja tanja.eeckhout@gavere.be
Vertenten Alex cultuur@gavere.be
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De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2. Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering
Het verslag wordt mondeling overlopen en goedgekeurd ; een aantal punten komen verder in
de vergadering terug.
3. Agendapunten :
3.1. Uitbating Eiland en oproep naar vrijwilligers
De inspanningen worden verder gezet :
om te bekomen dat het lokaal door iedereen proper wordt achtergelaten ; de voorzitter
kijkt toe op het naleven ervan en zal optreden indien nodig.
-

Er wordt gestreefd naar een goede communicatie met de gemeente ivm geplande
werken ( verlichting wandelpad ) en het doorgeven van mankementen ( WC’s ).

-

Brandkastje werd geïnstalleerd

Een woord van dank voor de vrijwilligers en hun inzet ; nieuwe kandidaten zijn van harte
welkom !
Ook kandidaten die tijdelijk willen inspringen zijn welkom ( vb om de vaste krachten te
vervangen tijdens verlofperiode )
De “dagelijkse” kaartingen gaan verder door zoals gewoonlijk op alle weekdagen met
uitzondering van woensdag. Op maandag blijft de opkomst beperkt ; op de
pannenkoekennamiddag, georganiseerd op een maandag was er wel een grote opkomst van
een 80-tal senioren !
3.2. Organisatie kaartingen 2014
Het kaartkampioenschap zal op dezelfde manier georganiseerd worden als de voorbije jaren
en de data zijn terug te vinden op de folder. ( start 26/3 )
Ook hier terug een woord van dank voor de vrijwilligers en hun inzet ; we hopen iedereen
terug te zien op de eerste kaarting en ook nieuwe kandidaten zijn van harte welkom !
Ook kandidaten die tijdelijk willen inspringen zijn welkom ( vb om de vaste krachten te
vervangen tijdens verlofperiode )
3.3. Vergadering Rhode en Schelde
Dit overlegplatform behelst de gemeenten Gavere, Destelbergen, Merelbeke, Melle en
Oosterzele; daarnaast bestaat ondertussen ook een zeer goed provinciaal overleg met
overlapping als gevolg.
Aangezien de meerwaarde van de deelname aan de vergaderingen van Rhode en Schelde
twijfelachtig is, en ook de andere leden minder geïnteresseerd zijn, wordt een gesprek gepland
met Dhr Van Snick om de toekomst te bekijken. ( normaal is Gavere aan de beurt om
voorzitter te zijn )
3.4.Campagne mediawijsheid
Internet en sociale media bieden veel mogelijkheden, ook voor senioren. Misschien is een
cursus aangewezen om te leren werken met de computer ?
het Eiland beschikt niet over internet en is bijgevolg niet geschikt als locatie voor cursus ; de
bibliotheek wel.
Samenwerking met andere initiatieven rond dit onderwerp is gewenst !
S-plus organiseert cursussen rond smartphone, multi-media,…
Op 1/1/2015 start het dienstencentrum in het Mariahuis ; ook hier zal internetaansluiting
voorzien worden en de mogelijkheid bekeken om cursussen te geven.
3.5. Dagreis 10.6.2014
De gekozen reis kan niet doorgaan op dinsdag wegens sluitingsdag museum, daarom werd de
datum verplaatst van dinsdag 10/6 naar woensdag 11/6; het programma wordt bekend
gemaakt via de vertrouwde kanalen en de inschrijving met contante betaling gebeurt in het
Eiland ; de plaatsen zijn beperkt !
In de voormiddag bezoeken we een filiaal van het beroemde Louvre museum te Lens met een
grote collectie kunstwerken uit alle perioden, van de oudheid tot de moderne tijden ; voor elk
wat wils dus ;
In de namiddag bezoeken we de frontstreek Vimy en Notre Dame de Lorette ter nagedachtenis
van de 100e verjaardag van de start van WOI.
Prijs: 55 euro ( middagmaal inbegrepen )
3.6. Vrijetijdsbeurs zondag 29/6/2014 tijdens “Gavere zomert”
De diverse raden en verenigingen kunnen hier hun activiteiten kenbaar maken.
De seniorenraad zal hieraan deelnemen en via een info-stand informatie verstrekken.
Iedereen is bij deze uitgenodigd om langs te komen en reclame te maken voor de
seniorenraad en het Eiland.
3.7. Aandacht voor eenzaamheid en isolement
Sommige mensen kiezen voor het alleen zijn. Andere mensen willen wel buiten komen maar
hebben drempelvrees ; deze mensen willen we helpen o.a. op de vrijetijdsbeurs. Ook u kan
helpen om het Eiland bekender te maken ! Voor eventuele praktische vervoersproblemen kan
altijd wel een oplossing gezocht worden.
3.8. Info vanuit de andere adviesraden

De culturele raad organiseert interessante activiteiten, ook voor senioren. Deze zijn terug te
vinden in het Fonteintje ( activiteitenkalender )
Hoe een activiteit aankondigen via het Fonteintje ?
Dit kan door contact op te nemen met Brendine Frits, afdeling vrijetijdszaken 09/389.29.80 of
toerisme@gavere.be
Na eerste kennismaking en woordje uitleg over het systeem ( bij voorkeur op afspraak ) kan u
nadien activiteiten doorgeven aan Brendine. Deze dienstverlening is mogelijk voor alle
verenigingen van Gavere en voor privé-initiatieven die organiseren in samenwerking met een
erkende vereniging.
4. Financieel verslag geen opmerkingen

5. Varia
- Aankondiging sportactiviteiten door Philippe Flement van de gemeentelijke sportdienst.
Aangezien mentaal bezig blijven en bewegen noodzakelijk is om gezond te blijven, werken
we hier graag aan mee !
Het project “GALM” en bijhorende fitheidstest is ondertussen bekend gemaakt ;
geïnteresseerden kunnen nog steeds aansluiten.
Daarnaast is een nieuw initiatief gepland om de het gebruik van de fitness toestellen
( achter het Eiland ) op een veilige manier te stimuleren : “wandelen en fitness voor
senioren” cfr bijlage : gedurende vier weken geeft Philippe een woordje uitleg bij het
gebruik van de toestellen, gekoppeld aan een kleine wandeling over de Finse piste.
Iedereen welkom !
- In de nieuwbouw van het Mariahuis zal de cafetaria dagelijks open zijn en zullen
er meer activiteiten kunnen aangeboden worden.
- De schakelkast is momenteel enkel toegankelijk als het Eiland open is. Voor de
petanqueclub kan dit problemen geven tijdens een activiteit in het weekend. Kan een
sleutel bezorgd worden aan de verantwoordelijke van het clubhuis ?

Als datum voor de volgende algemene vergadering wordt vrijdag 9/5/2014 genoteerd.

De Secretaris,

De Voorzitter,

Carine Dhondt

Raf Verdonck

