
Verslag algemene vergadering Seniorenraad 21.10.2021

Aanwezig: 

Verontschuldigd: 

1. Welkom: 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze eerste algemene vergadering
De bedoeling is de activiteiten te hernemen. Dit is bij een aantal bonden gebeurd. 
Wij hebben niet de intentie om daar op in te spelen. Wij willen bezig zijn met het 
niveau daar net boven met de bedoeling na te gaan hoe de verhouding is tussen 
bestuurlijke gegevens van de stad Oudenaarde en anderzijds de totaliteit van de 
senioren in groot Oudenaarde.
Gedurende de periode van Covid was er zeer weinig contact met de stad.

2. Komende activiteiten
Seniorennamiddag op 16/11

- Vraag om via de bonden dit door te spelen aan hun leden
- De covid controle is nu niet meer vereist (actualiteit hierover volgen is 

belangrijk)

Seniorensportdag op 18/11

- Inschrijven via de sportdienst vóór 01 november 
- Er kan gekozen worden uit 14 verschillende sporten:

Badminton, padel, petanque, curve bowl, curling, seniorendans, kubb, drums 
alive, tai chi, fithockey, frisbee en Yoga.

Quiz Seniorenraad op 22/11

- 4 personen per ploeg 
- 100 vragen over allerhande onderwerpen zodat iedereen aan bod kan komen 

in de ploeg
- Aan de seniorenraden van de omliggende gemeenten een uitnodiging sturen 

voor de quiz

Seniorenweek op AVS (15/11 tot en met 22/11)

- Samenwerking met 4 steden om programma in verband met de werking voor 
de senioren en de steden voor te stellen. Leefbaarheid en veiligheid in de stad 
voorstellen.

- Elyne zal later het volledige programma bezorgen. Voor Oudenaarde onder 
andere : MOU in de picture , Adriaan Brouwertaart, klapstoel met Lucien De 
Schepper, hobby in de kijker, Françoise Vande Vijver over de tapijten 
restauratie, stad verkennen per 2PK, enz.

- Programma wordt uitgezonden van 14 tot 15.30 u en van 16 tot 17.30 u  



3. Update stand van zaken i.v.m. corona – corona safe pas

- Heb je een probleem met of een vraag over je computer, smartphone, tablet, ... 
Zit je in de knoei met het downloaden van je covidsafe attest, wil je eenvoudig 
inloggen bij tax-on-web via itsme. Wil je whatsapp beter leren kennen, ...

- Voor al jullie vragen kunnen jullie via een medewerker van LDC de Vesting 
een afspraak maken om op dinsdagnamiddag langs te komen. Wij zorgen voor 
slimme informatica studenten die jullie met veel plezier en geduld verder 
zullen helpen. De hulp is gratis.

4. Nieuwsbrief LDC de Vesting – verspreiding seniorenbonden

- De nieuwsbrief van De Vesting wordt niet meer in boekvorm gemaakt maar op 
A4 formaat afgeprint 

- De bonden kunnen bij Elyne opgeven hoeveel exemplaren zij willen om te 
verspreiden bij hun leden

5. Varia

- Datum Molenhuis (algemene vergadering) donderdag 16 december om 15 u 
in het Molenhuis

- Er is een vraag voor herziening van de verdelingssleutel voor de toelage voor 
de verschillende bonden. Er is geen meerderheid hiervoor. De toelage wordt 
toegekend op basis van de georganiseerde activiteiten. De bond die veel 
activiteiten organiseert voor de leden kan een grotere toelage krijgen.

- Nieuw mobiliteitsplan:
De voorzitter heeft in partijfolder gelezen dat er een nieuw mobiliteitsplan 
wordt opgemaakt. De vraag stelt zich wat er met de vorige studies hierover 
gebeurd is. Buiten een beleefdheidsantwoord hebben wij op onze ingediende 
adviezen ook niets ontvangen.
Blijkbaar is het vorige project on hold gezet en wordt nu met het studiebureau 
Tridee een vervolg gemaakt.
De voorzitter vraagt de vergadering als iedereen akkoord is dat hij de Schepen 
van mobiliteit hierover interpelleert. Er wordt een brief opgesteld waarin 
verduidelijking gevraagd wordt en de Schepen zal uitgenodigd worden naar de 
AV op 16 december.
Als gevolg hiervan wordt de werkgroep mobiliteit terug opgestart olv Marthe 
Vandevelde samen met Erik Willems, Claude De Clercq, Hubert Vandeweghe
Wie zich nog geroepen voelt om hieraan mee te werken kan dit melden aan 
Elyne.
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