
Verslag algemene vergadering seniorenraad 27 april 2017 

 

Aanwezig:  

Verontschuldigd : Schepen Vercamer Stefaan,  

 

1. Welkom door de Voorzitter.  

 

De voorzitter heet alle leden welke om in de nieuwe locatie voor de 

vergaderingen. In het vervolg zullen de vergaderingen van de SR altijd in dit 

lokaal plaats hebben. 

 

2. Projectvoorstel Busje komt zo! Senioren helpen Senioren op weg 

 

- Rebecca De Backer van “Trein-tram-bus” geeft toelichting bij dit project, 

dat loopt in de Vlaamse Ardennen – Zottegem en Geraardsbergen. Om dit toe 

te lichten worden slides getoond omtrent de werking. (iedere aanwezige 

krijgt een kopie met een overzicht van de getoonde slides) 

- Het project probeert verdere oplossingen te zoeken en werkt omtrent: 

o  Vervoersarmoede : in het kader van de vereenzaming van ouderen  

o  Basisbereikbaarheid : mobiliteitsaanbod bieden 

o  De gemeenten zullen zelf meer moeten voorzien in meer 

mobiliteitsmogelijkheden tussen de verschillende grote centra 

- Het project werkt rond 2 complementaire onderwerpen: 

o Busje komt zo: in een ruimer inhoud en tijdsbestand  

o Senioren helpen senioren op weg:  

 Ouderen behoeften onderzoek - kennen de senioren alle 

mogelijke oplossingen (Mobar – Minder Mobile Centrale) 

 Opleiding vrijwilligers die elk 5 tot 8 personen bezoeken 

 Kwetsbaren  - door onkunde of onwetendheid - opzoeken  

- Deze uiteenzetting kan ook voor een groepering gegeven worden. 

 

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

- Vorige AV werd vervangen door bijeenkomst “nieuw gepensioneerden” in de 

Mantovani – hiervan is geen verslag opgemaakt 

 

4. Briefwissseling 

 

- Folder van de sportoase in verband met de opening van het nieuwe zwembad 

- Deze folder geldt als uitnodiging voor iedereen 

 

5. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement 

 



- De voorwaarden voor niet-georganiseerde leden wordt aangepast 

- Vertegenwoordiger van WZC is niet noodzakelijk de directie, kan ook een  

personeelslid of zelfs een bewoner zijn 

- Er zijn geen opmerkingen of vragen door de aanwezige leden van de 

vergadering en de goedgekeurde statuten worden overgemaakt aan het 

stadsbestuur voor goedkeuring. 

 

6. Werkgroep memorandum 

 

- Bij GR-verkiezingen wordt een document opgemaakt als advies aan de nieuwe 

GR-leden  

- Er wordt een oproep gedaan aan de leden voor deelname aan deze werkgroep; 

een idee – verzuchting – wens formuleren als basis voor het memorandum, bvb 

mobiliteit – sport – zorg – wonen – enz 

 

7. Aanvragen subsidies 

 

- Er zijn ±15 aanvragen binnen die verder afgehandeld worden 

- Voorlopig is er geen herziening van het subsidiereglement of de toepassing 

van het puntensysteem; dit zou kunnen op vraag of voorstel van de bonden 

 

8. Voorbereiding nieuwe mandaten  

 

- Iedere voorzitter van een bond zal vóór 30 juni een brief krijgen voor 

mededeling van de 2 namen die vanaf 2018 de bond zal vertegenwoordigen; de 

namen moeten binnen zijn vóór 30 september 2017. 

- In juni zal in het infoblad van de stad en de nieuwsbrief een oproep 

geformuleerd worden voor de niet-georganiseerde leden; de kandidatuur 

moet binnen zijn via brief of mail vóór 30 september 2017. 

- De installatie van de nieuwe SR zal plaats hebben in januari 2018 met de 

nieuwe taakverdeling in het Dagelijks Bestuur. 

 

9. Bierfeestennamiddag 
 

- Een frissere uitnodiging voor de jaarlijkse SR-dansnamiddag in de Mantovani 

die zal opgeluisterd worden door Johan Cockaert 

- Iedereen krijgt een aantal uitnodigingen voor verdere verspreiding onder de 

leden van de bonden 

- Inschrijvingen via Herlinde en betalen door storting op de vermelde rekening 

- Aan de ingang – 2 tafels ( leden van bonden en niet-leden); lijsten per bond en 

best alfabetisch 

 

 



10. Varia 

 

- Voorstel indienen om subsidie voor de bonden te verhogen  

- 9 mei – etentje voor de alleenstaanden 

- Info vergadering andere adviesraden: ervaringen en gemeenschappelijk 

advies indienen 

- vergadering met andere adviesraden en Schepencollege om afsprakennota te 

actualiseren 

- advies indienen (namens alle adviesraden) omtrent de ontvangst van nieuwe 

inwoners; de adviesraden worden hierbij nooit uitgenodigd zodat de nieuwe 

inwoners hierover niet ingelicht worden 


