
Verslag Algemene Vergadering Seniorenraad 05.09.2019 – 09.30 uur 

Trefpunt ’t Eiland – Sportdreef 3 – 9890 Gavere 

 

 
 

SENIORENRAAD AANWEZIGHEIDSLIJST   

NEOS GAVERE   

Nadine Verkruyssen  Aan 

Carine Piens  Aan 

OKRA GAVERE   

Freddy Martens  Aan 

Nelly De Schamphelaere  Aan 

S-plus Gavere Actief   

Hubert De Loof  Aan 

Freddy Demoor  Aan 

Vief Gavere   

Martine Botteldooren  Aan 

Lucienne Vande Sijpe  ver 

Petanqueclub   

Bertrand Stevens  Aan 

Ivan Vanderhaeghen  Aan 

Belangstellende burgers:   

André Van Wettere    Aan 

Lieve Steurbaut   Aan 

Lut Bousard  Aan 

Huguette Van Lancker  Aan 

Eduard Wijns  Aan 

Bernadine De schinkel  Aan 

ZORGINSTELLINGEN:   

Site Mariahuis   

Katy Van Hoecke   Aan 

Serviceflats Bellevue Gavere   

Marie-Jeanne De Graeve, ditmaal vervangen door Conny 

Vanden Haesevelde 
 Aan 

GAW De Lork   

Martin Seeuws  Aan 

ADVISERENDE LEDEN:   

Bevoegde schepen Tanja Eeckhout  Aan 

Bevoegde ambtenaar Alex Vertenten  Aan 
 

1. Verwelkoming  en toelichting bij de agenda door Tanja Eeckhout, bevoegde schepen. 

Tanja geeft een toelicht omtrent deze installatievergadering. Ze dankt iedereen voor de 

kandidatuurstelling. Ze dankt ook de bestuursploeg uit het verleden. 

Er is steeds een positieve en zeer gevarieerde werking geweest en we mogen verwachten dat 

dit ook zo verder kan in de toekomst. 

  



2. Kennisname van ambtshalve aanduiding van de leden van de adviesraad (GR 24/06/2019). 

De lijst tref je bovenaan dit verslag aan. Ook in bijlage is er een contactlijst toegevoegd. 

De organisaties en de leden stellen zich voor. 

 

3. Kennismaking met het huidige huishoudelijk reglement (d.d. 02/10/2013) en voorstel van 

aangepast reglement). Het huishoudelijk reglement zoals in bijlage opgenomen wordt 

aanvaard. 

4.  Verkiezing van de voorzitter  (art.18 van het gemeenteraadsbesluit Participatie – reglement  

d.d. 29/04/2019): 

Lieve Steurbaut heeft zich kandidaat gesteld en wordt met handgeklap aanvaard als de nieuwe 

voorzitter van de Seniorenraad. 

 

5. Verkiezing van de penningmeester (art.18). Indien een dagelijks bestuur wordt opgericht valt 

dit punt ook onder de samenstelling van het dagelijks bestuur. 

Lut Bousard stelt zich kandidaat als penningmeester en wordt met handgeklap aanvaard. 

 

6. Oprichten van een dagelijks bestuur  (onder voorbehoud goedkeuring van punt 3) 

Indien de adviesraad opteert voor de oprichting van een dagelijks bestuur, dient hij, naast de 

voorzitter en de penningmeester, ook de andere leden van het dagelijks bestuur aan te 

duiden. 

Freddy Maertens stelde zich kandidaat als ondervoorzitter en wordt met handgeklap 

aanvaard. 

Martine Botteldooren en Eduard Wijns worden met handgeklap aanvaard als leden van het  

dagelijks bestuur. 

 

7. Aanduiden vertegenwoordiger voor de gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en 

mobiliteit. 

 Lieve Steurbaut wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de seniorenraad voor deze 

overlegstructuur.  

8. Toelichting bij de nog komende activiteiten in het jaarprogramma 2019. 

ACTIVITEITEN 
  

2019 
 

Uitbating 't Eiland      ma-di-do-vr   

Breinamiddagen voor het 
goede doel 

elke eerste donderdag van de maand       

Kampioenschapskaarting  donderdag  19/09/19   

   donderdag  17/10/19   

  prijsuitreiking donderdag  31/10/19   

Algemene Vergaderingen   donderdag 17/10/19 9u 

Opendeurdag volksspelen dinsdag 24/09/19 14u 

Kerstfeest   vrijdag 20/12/19   

Seniorenweek     18/11>22/11   

t Eiland rummicub of bingo maandag 18/11/19   

t Eiland voordracht "darmonderzoek"  dinsdag  19/11/19   

WZC Mariahuis ontbijt in het WZC Mariahuis woensdag 20/11/19   



t Eiland dansnamiddag donderdag 21/11/19   

  aperitief (De lork) + lunch ( 't Eiland) 
+wandeling 

vrijdag 22/11/19   

Wandelingen    donderdag 12/09/19   

    maandag 7/10/19   

Uitnodiging Bellevue activiteit met optreden De Miekes woensdag 13/09/19   

Seniorenquiz - G.O.Racing Org: De Lork woensdag 16/10/19   

 

9. Datum volgende algemene vergadering.  

De eerstvolgende algemene vergadering is gepland op 17 oktober 2019 om 9 uur in het ’t 

trefpunt ’t Eiland. Het Meerjarenplan van de gemeente 2020-2026 word voor advies 

voorgelegd. 

10. Varia: 

-  Uitgave seniorenkalender. Opnieuw wordt er een seniorenkalender opgemaakt. 

Alex zoekt nog oude foto’s en postkaarten van de deelgemeenten! Deze worden 

ingescand maar uiteraard blijven die eigendom Wie er heeft: laat het Alex weten! 

In de kalender kan misschien ook de gegevens van de  afvalkalender worden 

opgenomen. 

Tegen 20/11 moeten de activiteiten van de seniorenverenigingen doorgegeven 

worden aan Alex. 

 - Gezocht vrijwilligers die de jarige tachtigjaren gaan bezoeken: 

In dit kader wordt er een informatieavond voor belangstellenden georganiseerd op 

woensdag 25 september 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Belangstellenden uit de seniorenraad zijn daar uiteraard ook welkom! 

- Plaatsen van de verslagen seniorenraad op de website Gavere. Wanneer de nieuwe 

website in voege komt, zal dit gebeuren. 

 

11. Hulde aan de uittredende bestuursleden. 

De gewezen leden, bestuursleden van het dagelijks bestuur en de gewezen voorzitter worden 

door Lieve en Tanja in de bloemetjes gezet  en ontvingen een mooie attentie.  

 

secretaris                                                                            

 

Alex Vertenten                                                                         


