VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Seniorenraad ( SR ) op 09/5/2014
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

vereniging/organisatie/
hoedanigheid

AAN

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
T’joen Regina
Vande Sijpe Lucienne
Van Lancker Huguette
huguettevanlancker@skynet.be
Van Wettere André a_van_wettere@hotmail.com
Verdonck Raphaël verdonck.kint@skynet.be

geïnteresseerde
Liberale bond gepens.
OKRA Dikkelvenne

X
X
X

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
geînteresseerde
NEOS Gavere
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VER

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

vereniging/organisatie/
hoedanigheid
Secretaris
Schepen
Cultuurbeleidscoördinator

AAN

AF

VER

X
X
X

2. Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering
Het verslag wordt mondeling overlopen en goedgekeurd:
3. Agendapunten :
3.1.Budget SR 2014 ( naar aanleiding van DB van 8/5 : ACT 145 en 147
meerjarenplan )
Artikel 22 van de statuten adviesraden wordt gevolgd ; het jaarlijks budget
wordt voorgelegd aan de leden van de AV en toegelicht door de voorzitter. ( cfr
copie ) Er is een gezonde situatie met een klein overschot. De leden verklaren
zich akkoord met dit budgetvoorstel.
De 55-plussers vertegenwoordigen ongeveer 1/3 van de Gaverse bevolking.
Het 5 jarenplan van de gemeente voorziet in een budget voor het informeren
( 3.000 euro – artikel 145 ) en voor het ondersteunen van activiteiten ( 2.000
euro – artikel 147 ) van senioren.

Momenteel wordt samen met Dhr Deryckere van de dienst bevolking, gewerkt
aan een folder voor de senioren. Deze zal verstuurd worden naar alle senioren (
met het budget voorzien voor informatie )
De bedoeling is tweeledig : 1° informatie verstrekken over bestaande
mogelijkheden
2° door middel van informatie, eenzaamheid en isolement bij senioren
voorkomen en/of doorbreken.
3.2.Werking Eiland
Op maandag is er zeer weinig volk in het Eiland; uit rondvraag bij de
aanwezigen blijkt dat het organiseren van andere activiteiten dan kaarten een
kans verdient ( handwerk ? rummikub ? )
De fanfare heeft van het dagelijks bestuur de toestemming gekregen om een
opvouwbare wand te plaatsen ; bedoeling is dat degene die les krijgt minder
gestoord wordt door voorbijgangers ; de fanfare betaalt dit volledig zelf.
Om het alarm door te schakelen naar de GSM van Antoine, zouden dure
aanpassingen moeten gebeuren aan de verouderde telefooncentrale ; voorlopig
gebeurt dit niet.
3.3.Nabeschouwing kampioenschapskaartingen van 26/3 en 23/4
Deze kaartingen zijn vlot verlopen met groot aantal aanwezigen, een succes !
3.4.Wandelen en fitness voor senioren
Eerste samenkomst op 9/5 om 13.30 o.l.v. Philippe Flement. Er zijn een 20 tal
inschrijvingen, maar iedereen kan nog aansluiten ( gratis )
Om bewegen te stimuleren, zal Philippe de fitnesstoestellen demonstreren en een
kleine wandeling voorzien om de Finse piste voor te stellen.
3.5. Dagreis 11 juni
Inhoud van de reis werd gepubliceerd in het fonteintje ,de inschrijvingen
starten, plaatsen zijn beperkt !
Gekozen voor een combinatie cultuur – geschiedenis ( museum met
kunstschatten van het Louvre en bezoek aan een oorlogskerkhof )
Het middagmaal is in de prijs van 55 euro inbegrepen, het avondmaal wordt
aangeboden door de seniorenraad.
3.6. Vrije tijdsbeurs op 29 juni in de tent van Gavere zomert van 13.30 tot 18 u
Alle Gaverse verenigingen krijgen de gelegenheid om zich voor te stellen
Initiatief kreeg veel inschrijvingen ; er is ook interesse om het Eiland te
gebruiken.
SR zal een vorm van wedstrijd voorzien , er wordt gedacht aan het schatten van
het exacte gewicht van een mand met streekproducten. ( mand is tevens de
hoofdprijs )
Via de wedstrijdbriefjes worden adressen van senioren verzameld ; kan tevens
gekoppeld worden aan een promotiecampagne voor het Eiland via bonnetje voor
gratis koffie ( beperken tot juli 2014 )
Herwerkte folder van de seniorenraad wordt voorzien tegen deze datum.
Wordt later vervolgd en verder voorbereid !
3.7. Aandacht voor eenzaamheid en isolement

Cfr doelstelling folder vermeld in punt 3.1.
Er wordt tevens gevraagd aan de leden om oog te hebben voor eenzamen in de
eigen omgeving ; de aanwezigen merken op dat dit probleem niet zo eenvoudig
op te lossen is ; sommige mensen verkiezen immers om weinig sociale contacten
te hebben.
3.8. Mededelingen vanuit de andere adviesraden
De culturele raad organiseert de vrije tijdsbeurs ;
Aangezien er gemeenschappelijke aandachtspunten zijn wordt gestreefd naar
een wisselwerking en het doorgeven van nuttige, relevante informatie. Alle
inbreng van andere raden is bijgevolg welkom ;b rond verkeersveiligheid en
toegankelijkheid van gebouwen
Opmerking : bank aan de bushalte Onderstraat ?
3.9. Toelichting door WZC ivm dienstencentrum
Wanneer ? 1/1/2015
Waar ? huidige polyvalente zaal, kelder, stukje van het gelijkvloers van het
linkerdeel van het oude gebouw ( kant markt ) dat behouden blijft ( rechter deel
kant Onderstraat verdwijnt )
Een aparte ingang wordt voorzien in de Kloosterstraat , de ingang van het
rusthuis bevindt zich in de Onderstraat
Deze ruimtes worden ook beschikbaar gesteld aan de verenigingen die enigszins
gerelateerd zijn aan seniorenwerking
Hoe ? deels gesubsidieerd en bijgevolg gereglementeerd door de overheid ( vb
pedicure is verplicht te organiseren )
Wat ? Een ontmoetingsplaats waar senioren terecht kunnen :
Er zullen activiteiten georganiseerd worden die tegemoetkomen aan de noden en
behoeften die er zijn, complementair met het bestaande aanbod ( dus geen
concurrentie )
De specialisatie en ervaring die aanwezig zijn in het WZC zullen worden ingezet
vb rond dementie, levenseinde, wilsverklaring, voeding, veiligheid…
Daarnaast zal de maatschappelijk werkster op vaste momenten aanwezig zijn om
info te verstrekken omtrent de problemen die ouder worden met zich mee brengt
maar zij kan op dat moment geen individueel hulpplan opstellen.
De verantwoordelijke van de keuken kan info verstrekken rond gezonde voeding.
Waar aangewezen wordt samengewerkt met externe specialisten
Komen er ook creatieve activiteiten, eventueel een sociaal restaurant ?
Het LDC wil eerst luisteren naar de bestaande verenigingen : wat is er al, welke
zijn de noden, welke meerwaarde kan er geboden worden, alvorens dingen op te
starten.
3.10. Varia
- Vergadering Rhode en Schelde : op voorstel van de voorzitter wordt
samengekomen met beperkt aantal betrokkenen om te brainstormen over de
toekomstmogelijkheden ; in de huidige formule zien de meeste deelnemende
gemeenten geen meerwaarde meer.
- Regionaal overlegplatform provincie Oost-Vlaanderen : volgende bijeenkomst
13/5 ; Lieve is ingeschreven. Dit initiatief wordt professioneel ondersteund en

biedt een grote meerwaarde
4. Financieel verslag
geen opmerkingen
5. Varia
- Als datum voor de volgende algemene vergadering wordt vrijdag
17/10/2014 herinnerd.
Dankwoord van de voorzitter aan allen voor aanwezigheid en inbreng !
De Secretaris,

De Voorzitter,

Carine Dhondt

Raf Verdonck

