Verslag Algemene Vergadering 6/10/2016

Aanwezig:
Gilberte Marchand
Chris Coppin
Christa Simon
Paula Witte
Mia Salimans
Maurits Van Parijs
Lisette Mommaerts
Nicole Olieslaeger
Marijke De Rudder (verslag)
Verontschuldigd:
Roland Charleer
Els Uytterhoeven

Lieve Nys

Danny De Rudder
Freddy Vanden Wouwer
Rita Dekerk

Luc Demaerschalk

Agenda :
Verwelkoming




Gilberte verwelkomt de aanwezigen.
Nicole Olieslaeger komt kennis maken met de werking van de AV als mogelijks
geïnteresseerde. Ze is momenteel al vrijwilliger in ’t Trefpunt Sohie.
Dankjewel aan onze secretaris voor de ondersteuning.

1. Goedkeuring verslag AV 30/06/2016
Er werden na het verzenden van het verslag geen opmerkingen ontvangen.
Opmerking i.v.m. advies erkenning seniorenverenigingen dat besproken werd:
Het is moeilijk om akkoord te gaan met het negatieve advies. Er waren onvoldoende leden
aanwezig op de vorige vergadering waardoor er reden is om te vragen deze beslissing toch te
wijzigen. De statuten en reglementen zijn er, maar we moeten binnen de werking van de
verenigingen vooral ook naar de menselijke kant kijken.
Het voorstel van advies werd samen met het verslag van de voorbije AV bezorgd aan de leden
met de vraag om binnen de 10 dagen te reageren. Aangezien er toen geen reactie kwam, werd
intussen vanuit het dagelijks bestuur het advies overgemaakt.
Het college besloot de beide seniorenverenigingen toch te erkennen gezien ook de motivatie
die we in het minderheidsstandpunt formuleerden. Vanuit het college werd een brief gericht
aan de verenigingen met de melding dat er een erkenning is voor dit jaar en met de vraag om
iemand af te vaardigen in de raad.
 Binnen de algemene vergadering was er vooral de vraag om aan te geven dat de
seniorenraad bereid is om waar mogelijk ondersteuning te bieden wanneer activiteiten
georganiseerd worden (samenwerken, promotie maken,…) of om aan ledenwerving te doen.
Op die manier hopen we de verenigingen een duwtje in de rug te kunnen geven om te blijven
activiteiten organiseren in Hoeilaart en actief leden te werven voor de seniorenverenigingen.
 Het dagelijks bestuur stelde daarom voor om een brief te schrijven naar het CBS en
beide verenigingen met de vraag om vooral promo en werving te doen en daar wil de
seniorenraad graag bij helpen.
De aanwezigen gaan hiermee akkoord – DB voor gevolg.

Opnieuw komt het thema ‘vrijwilligers’ aan bod. In veel verenigingen zien we dat het een ware
zoektocht wordt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
 Vraag aan beleid om werk te maken van een gecoördineerd beleid en zo meer op zoek te
gaan naar nieuwe mensen die zich ergens voor willen engageren.
Het verslag wordt goedgekeurd op voorwaarde dat er een schrijven gericht wordt.
2.

Adviezen: opvolging



Bij de uitnodiging en agenda voor deze AV werd ook een kopie van de antwoorden op
onze adviezen die het College bezorgde, meegestuurd.
Zie overzicht adviezen in bijlage.

3. Werkgroep mobiliteit – knelpuntenwandeling: opvolging



Voorlopig is er verder geen nieuws van de werkgroep (kwam niet meer samen).
Jean-Pierre Maeyens werd intussen aan beide handen geopereerd waardoor alles
vertraging opliep. Indien iemand hem wil helpen bij de verwerking van gegevens, graag
een seintje aan Marijke.

We willen toch proberen om dit najaar nog het verslag af te werken en een advies te
formuleren.  Gilberte doet navraag bij Jean-Pierre zodat de verwerking van verzamelde
gegevens van de knelpuntenwandeling snel kan gebeuren.
4. Initiatieven najaar 2016


Druivenfestival (maandagnamiddag): evaluatie
o

o
o

o

o
o
o



Het was moeilijk werken vanwege de slechte bereikbaarheid van de kerk, omdat er
amper logistiek aanwezig was en dit ook voor ons een nieuwe locatie was om te
werken.
Positief resultaat van opbrengst verkoop taart en koffie.
Suggestie om volgend jaar iets moderner te programmeren zodat er meer ambiance is
voor jongere ‘senioren’. In het verleden was er vooraf overleg zoals vb bij Abba,
Beatles. Vraag aan het comité om in 2017 eerst overleg te plegen vooraleer
programmatie vast te leggen.
In de kerk was het geluid zeker ook niet altijd ideaal en bij momenten té luid (ook op
vrijdagavond – dit was algemene vaststelling tijdens het weekend want ook in tent vaak
zeer luid).
De Druivenmis was een succes! Werd door meerdere aanwezigen in de kerk bevestigd.
Over het algemeen was de programmatie van het festival zeker OK.
Het klassiek concert in het GC Felix Sohie was zeer mooi en programma niet te zwaar
dit jaar.
Vrijetijdsbeurs: afspraken rond deelname

Banner – flyers – aantal affiches en foto’s (eventueel met laptop) - Opbouw vanaf 9.30u
Ziekenzorg/Sanama zal aanwezig zijn – Paul Vanloo voor Okra, VTB-Cultuur, VTB-TT.
Paula is aanwezig voor de nieuwe inwoners.
Christa is aanwezig om 11u - Gilberte komt de hele dag en wordt op de middag tussen
12u30 en 13u30 vervangen door Christa, Rita en eventueel Marijke.
o Danny is ook de hele dag aanwezig met het Rodenbachfonds.
We hopen er vooral nieuwe 55-plussers te kunnen aanspreken en interesse op te wekken
voor seniorenraad en activiteiten, voor de seniorenverenigingen en voor inzet vrijwilligers.
o
o
o
o



10 jaar ontmoetingsnamiddagen: afspraken
o
o
o
o
o
o
o
o
o



DJ Roland: OK met kleine installatie voor achtergrondmuziek
Flyers en affiches nog verder te verspreiden
Dringend de uitnodiging verspreiden
Bardienst: navraag Els
Kaastaart en een glaasje cava aanbieden naast de koffie/water/fruitsap
Vervoer: de reactie van Els afwachten. Gebruik busje?
Wat met minder mobiele mensen die ook moeite hebben om op de bus te geraken?
Op deze dag geen kaarten noch Rummikub
De leden van de AV willen wel een handje helpen
Chris: Sabam nog aan te vragen
Week van de Senior: stand van zaken

o
o
o

o


De voorbereidingen zijn min of meer rond.
Kaas bestellen bij zelfde leverancier en navragen bij Robby of hij wil gaan ophalen.
Uitstap: Trainworld (treinmuseum > Marijke te bevestigen) – middagmaal (Chris en
Gilberte gaan volgende week testen en reserveren) – chocolademuseum (door Chris
bevestigd).
Trappen? In het treinmuseum zijn er niet heel veel trappen. Het chocolademuseum is in
een oude woning op de grote markt met redelijk wat trappen.
Seniorenkrant met programma in de UIT-kalender van oktober (vorige week in bus)
Infomoment ‘online bankieren’: voorstel

o

o
o
o
o
o

Gisteren in nieuwsoverzicht dat verschillende leeftijdsgroepen en vooral senioren nog
niet kunnen online bankieren.
Ondanks het gevoel dat er overal nog wel een zekere persoonlijke dienstverlening zal
blijven, willen we zeker ook mensen de kans geven om kennis te maken.
1ste overleg gehad met aantal bankiers - De banken zijn enthousiast om het initiatief te
ondersteunen en mee te werken.
Alle banken worden aangeschreven om deel te nemen.
Crelan, KBC en Belfius zijn al ok.
Voorstel datum: 02/02/2017
Alain Borreman wil ondersteunen.
1 flyer voor alle banken samen op te maken vanuit seniorenraad met steun dienst
welzijn.

5. Nieuws van het dagelijks bestuur







Agnes Demaerschalk nam in de zomer afscheid van het dagelijks bestuur.
Ook namens de AV willen we haar bedanken voor de vele jaren inzet voor de
seniorenraad.
Voorbereiding initiatieven najaar.
Bevraging Vlaamse Ouderenraad i.v.m. werking Ouderenraden.
Opvolging adviezen.
Het was ook af en toe een beetje vakantie voor de vrijwilligers maar toch werd goed
doorgewerkt tijdens 3 bijeenkomsten.

6. Nieuws van en vragen aan de schepen
Het is jammer dat de schepen opnieuw afwezig is en geen nieuws bezorgde. Aan Lisette liet ze
weten dat er vandaag een syndicaal overleg was op het werk en ze niet aanwezig kon zijn. We
hopen Els tijdens de volgende AV zeker te verwelkomen en/of nieuws van haar te ontvangen.

Vraag vanuit de AV aan schepen of zij de bardienst wil verzekeren op 17/10/16 en een
woordje kan zeggen.
7. Varia
 Info van OCMW Huldenberg i.v.m. thuisdiensten + een woon-en behoeftenonderzoek voor
senioren wordt bezorgd aan Marijke.
 Zondag 9/10 - etentje van Ziekenzorg. Indien er hulp nodig is, kan Gilberte gebeld worden.
Nieuwe naam SANAMA.
 Overleg interraden op 4/10/16 (Danny nam deel):
o Vraag aan de raden om de hulp bij de opbouw en opruim van de nieuwjaarsdrink beter te
organiseren.
o Nog een beetje respijt & tijd geven i.v.m. de reorganisatie van de dienst vrije tijd en
welzijn.
Er zijn in elk geval geen wijziging in de dienstverlening naar verenigingen en burgers.
o Positieve sfeer tijdens de vergadering.
o Vraag evaluatie aan Wakkere Burger.
 De kaartenverkoop voor de uitstap is deze week gestart.
 Vrijwilligers seniorenraad: uitstap met busje?

Volgende Algemene Vergadering: 8 december 2016.

