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AGENDA:
1.

Inleiding door de voorzitter
Dankwoordje 5 jaar Sociaal Huis - veel senioren hebben intussen de weg gevonden en
werden er uitstekend geholpen.
De voorbije weken en maanden is het opgevallen dat o.a. Roland zich sterk inzet voor de
behoeftige ouderen en regelmatig knelpunten signaleert. Er wordt beloofd in de komende
maanden “armoede” op de agenda van de seniorenraad te zetten.
Oproep om info en suggesties te verzamelen: hoe kunnen we dit aankaarten bij de
beleidsmakers en hoe kan de Seniorenraad zelf actief zijn rond dit thema?
Actoren en partners moeten hierbij betrokken worden, zeker het OCMW!
Gezien de afwezigheid van An Stroobants komt de vraag wat zal gebeuren met het
seniorenteam en de opvolging ervan. De Seniorenraad wil zijn bekommernis uiten over wat
er nu met de werking gebeurt. Het seniorenteam mag zeker niet stoppen.
Marijke laat weten dat Kato zal trachten contact te houden met de vrijwilligers en
gedetecteerde problemen kunnen ook bij haar gemeld worden. Een overleg is gepland begin
juni.
Provinciale- en andere vergaderingen waar de Hoeilaartse Seniorenraad vertegenwoordigd is:
vaststelling dat de ingeslagen weg in Hoeilaart zeker een goede is en dat er heel wat goed
werk geleverd wordt.
BIN-netwerk: Gilberte woonde de vergadering bij en wil geïnteresseerden hierover zeker wat
meer informatie bezorgen.

2.

Verslag Algemene Vergadering 13 maart 2014: goedkeuring
De goedkeuring wordt uitgesteld gezien het verslag laattijdig verzonden werd. Marijke
verontschuldigt zich hiervoor en vraagt om opmerkingen zeker nog te bezorgen.
De opmerkingen van Luc worden alvast verwerkt.

3.

Leeftijdsvriendelijke gemeente: werkgroepen
Werkgroep Mobiliteit – verslag door Robby
Samenwerking met sportdienst die weliswaar vanuit invalshoek ‘beweging voor senioren’
mee z’n schouders zet onder dit initiatief.
Uitgangspunten:
1) Mobiliteit openbaar vervoer en bereikbaarheid bushaltes > onderzoek gedaan door
werkgroep – verslag volgt.

2) Knelpunten in gemeente: via wandeling met 5 lussen die naar het centrum leiden +
document waarop knelpunten genoteerd kunnen worden + foto’s maken.
3) Sportdienst wil een “stappenplan” opmaken met als bedoeling senioren aan te zetten tot
beweging met 10 000 stappen (wandelkaarten).
mensen gaan met stappenteller op pad zodat aantallen in kaart gebracht kunnen worden.
Oproep tot deelname woensdag 21/05/2014 om 9.30u
5 groepen – per groep zeker 1 verantwoordelijke die de mensen begeleidt en aantal dingen
noteert.
De wandeling ligt langs een aantal bushaltes en keert terug naar het centrum.
Nog te zoeken: rollator/kinderwagen om mee te nemen onderweg.
Werkgroep communicatie – verslag Chris/Marijke
Kort verslag van de werkgroep communiciatie: Communiceren en zichtbaar worden in de
gemeente via: activiteiten – informatie op papier – digitale informatie
o Activiteiten:
o Bij Cultuur om 14u: graag vermelden “i.s.m. Seniorenraad”
o Nu al heel wat activiteiten waaraan Seniorenraad medewerking verleent of die ze zelf
organiseert
o Informatie op papier:
o ontwerp sjabloon voor promotie initiatieven dat snel bruikbaar is, ook voor aanmaak
affiches
o voorstel om kleine brochure te maken met algemene info ‘senioren en Seniorenraad in
Hoeilaart’ (cfr. Brochure Seniorenraad Overijse)
o regelmatig persberichten verspreiden > oproep zoektocht mensen die mee willen
schrijven!
o Digitale informatie:
o Via facebook moeten we proberen meer regelmatig informatie over de Seniorenraad
te verspreiden > wie wil zich daarvoor engageren?
o E-mail wordt veelvuldig gebruikt voor verschillende doeleinden. Hier doen we een
oproep om ook berichten te beantwoorden als daarom gevraagd wordt.
o Kalender website Hoeilaart: activiteiten Seniorenraad meer toevoegen
4.

Verbroedering Borgloon: evaluatie
Mail Rita: bevindingen bezoek waren positief.
Goed georganiseerd – veel nuttige informatie - weinig uitwisseling over de werking want er
werd veel gegeten en gedronken - grote gastvrijheid – ook de burgemeester nam ruim de
tijd om met de Hoeilanders te praten + ook vb. ’s middags tof dat er gemengd publiek was
bij de tafelgenoten.
Nog een brief sturen vanuit Hoeilaart met een officiële bedanking.
Vaststelling OCMW rusthuis en werking: gebouwd zonder lening... opmerking dat Hoeilaart
& Borgloon moeilijk te vergelijken zijn wat ‘prijzen’ betreft.
Borgloon: goed nagedacht hoe bouw gefinancierd kon worden.
Hoeilaart: ligging in één van de rijkste en duurste streken in het land.
Organisatie zeer goed in orde met focus vooral op toerisme – minder op uitwisseling
werking seniorenraden.

5.

Nieuws van het dagelijks bestuur
Kort verslag DB:

afhandeling AV en voorbereiding volgende bijeenkomsten.

Project De Wakkere Burger:
• Zie tussentijds verslag i.v.m. project (verslag in bijlage)
• Afsluitende bijeenkomst om laatste afspraken te maken i.v.m. communicatie en
wisselwerking tussen raden en CBS gepland op 12/6
• Ook secretarissen van de adviesraden zullen erna uitgenodigd worden voor overleg
i.v.m. taakomschrijving (20/06)
• Oproep n.a.v. opmerking dat er vanuit Seniorenraad weinig adviezen geformuleerd
worden: wie suggesties heeft rond thema waarover advies geformuleerd kan worden,
mag deze bezorgen.

6.

Reglement erkenning verenigingen: adviesvraag
Het ontwerp van reglement werd ter voorbereiding van deze vergadering bezorgd maar ook dit
gebeurde laattijdig waarvoor Marijke zich verontschuldigt. In de toekomst zullen we zeker
trachten documenten sneller te bezorgen, al moeten we er rekening mee houden dat de
adviesraden niet allemaal op dezelfde momenten doorheen het jaar samenkomen. Het kan dus
nog gebeuren dat er weinig tijd is of niet direct een algemene vergadering gepland is wanneer
een vraag om advies gesteld wordt.
De procedure tot geven van advies moet gevolgd worden. De leden van de AV krijgen dus nog
de tijd tot begin juni om hun opmerkingen te bezorgen. Het dagelijks bestuur zal het advies
verder formuleren en overmaken aan het college.
Schepen Els merkt in dit kader op dat een aantal elementen die ter sprake kwamen ook
voorwerp van bespreking zijn binnen het project van de Wakkere Burger. Het verslag van het
tussentijds overleg met de adviesraden mag daarom dan ook bezorgd worden aan de leden
van de AV zodat ze weten waar het project over gaat en hoever het staat.
Opmerking i.v.m. subsidie seniorenverenigingen die nu uitbetaald worden op advies van de
cultuurraad: niet logisch en vraag om dringend werk te maken van een (nieuw)
subsidiereglement zodat dit in de toekomst anders kan en de Seniorenraad bevoegd is om
hierover advies te geven. Marijke herhaalt dat dat inderdaad de bedoeling is maar er wordt
stap voor stap gewerkt. Eerst dus duidelijkheid over het ‘algemeen erkenningsreglement’
vooraleer er gewerkt wordt aan subsidie- en andere ondersteuningsreglementen.
Vraag waarom nu dit advies gevraagd wordt: een aantal factoren vragen nu om werk te
maken van dit reglement, oa omwille van een klacht binnen toewijzing kavels waarbij de
gouverneur stelde dat het wenselijk is een definitie van ‘erkende vereniging’ te bepalen.
De volgende stap is dan de vernieuwing van de reglementen rond subsidies, infrastructuur,
logistieke steun,… aan verenigingen.
! in het advies dat we nu uitbrengen, zullen we uitdrukkelijk vermelden dat we vragen
om nu snel werk te maken van een subsidiereglement voor seniorenverenigingen.
Opmerkingen die al zeker opgenomen moeten worden in het advies:
‘Sociaal doel’ van de verenigingen wordt niet vermeld of gevraagd hoewel dit logisch lijkt.
In de titel “en subsidiering” moet hier niet vermeld worden want het is geen
subsidiereglement.
Art.4: statuten of huishoudelijk reglement hebben waarin doelstellingen van de vereniging
geformuleerd worden > of in Art.3 moet verplicht worden dat verenigingen effectief
statuten of een huishoudelijk reglement hebben.
Art 4 - laatste paragraaf: in dit erkenningsreglement mag niet staan hoe in andere
(toekomstige) reglementen (vb subsidiereglementen) “erkende vereniging” benoemd wordt.
Wel kan in die andere reglementen verwezen worden naar het begrip ‘erkende vereniging’
in dit reglement.

7.

Initiatieven
Ontmoetingsnamiddag voor senioren: nieuwe naam
Er kwamen uiteindelijk heel wat voorstellen de naam voor onze ‘ontmoetingsnamiddagen voor
senioren’. Uit het uiteindelijke lijstje dat restte na het bezorgen van de voorkeuren van de
leden van de algemene vergadering, stelt het dagelijks bestuur voor:
’t Trefpunt Sohie
Op die manier verwijzen we zowel naar het belangrijke aspect ‘ontmoeting’ (trefpunt) als naar
de locatie (GC Felix Sohie) waar de ontmoetingsnamiddagen doorgaan. De naam is een
samenvoeging van inzendingen van Denise Vandenbemden en Danny De Rudder.
Week van de senior – voorstel planning 2014 (zie bijlage)
- maandagnamiddag: muzikale kwis met Michel Follet
- Uitstap naar Lier: programma nog af te werken
- Donderdag: nog niet beslist
- Vrijdag: kaas-wijn & dansavond
Volgend overleg met werkgroep en seniorenverenigingen wordt gepland op 11 juni 2014 om
19u – uitnodiging volgt nog.

Hoeilanders nemen afscheid van het Lindenhof
- Start om 18u30
- €10 met bord / €2 inkom
- Voorbereidingen tussen 10 & 12u + vanaf 16.30u borden klaarmaken.
Er wordt nog hulp gezocht dus wie tijd en zin heeft is zeker welkom.
8.

Nieuws van de schepen
Gemeentelijke website verbeteren/vernieuwen (werd ook besproken op RVB GC Felix
Sohie).
Zijn er suggesties ter verbetering, wat willen raden zelf veranderen,…
Oproep op vraagjes op website te beantwoorden + suggesties ter verbetering voor nieuwe
site door te geven.
Vandaag infodag in Mechelen i.v.m. senioren en gezondheid.

9.

Varia – mededelingen
Druivenfestival: oproep ondersteuning lichtstoet.
Wie eventueel ergens wil meehelpen, mag dit zeker laten weten.
Vraag ziekenzorg hulp op 1/11 – pannenkoekennamiddag:
voormiddag bakken / namiddag opwarmen, opdienen
Eekhoorn? Zaal moet nog bevestigd worden.
Oproep naar mensen die willen helpen: geef een seintje aan Mia of René aub.
Christa mag gebeld worden indien te weinig volk.
Oproep van politie: tot 25/5 inleveren wapens of registratie ervan mogelijk.
Einde vrije verkoop historische, fantasierijke en decoratieve wapens.
Praatcafé Dementie 27/5 Mariëndal: “Medische gevolgen van dementie”

TAKENLIJSTJE:
Voor iedereen:
Opmerkingen verslag vorige AV bezorgen aan secretaris Marijke
Suggesties ivm aanpak ‘armoede bij ouderen’ bezorgen aan DB of secretaris
Wie wil meewerken met de werkgroep communicatie geeft seintje aan DB of secretaris
Suggesties ter verbetering gemeentelijke website bezorgen aan secretaris of Els
Wie wil meewerken aan pannenkoekennamiddag Ziekenzorg op 1 november geeft seintje
aan Mia of René
Dagelijks bestuur en secretaris:
Bedankbrief naar Borgloon
Advies ivm ontwerp erkenningsreglement verenigingen

KALENDER:
Woensdag 21/5 – 9.30u:
Donderdag 22/5 – 11.30u:
Vrijdag 23/5 – 18.30:
Zondag 25/5 – 8u:
Dinsdag 27/5 – 20u:
2 – 4 – 6/6:
Donderdag 5/6 – 10u:
Woensdag 11/6 – 19u:
Donderdag 12/6 – 20u:
Donderdag 19/6 – 11.30u:

Knelpuntenwandeling
Dorpsrestaurant
Hoeilanders nemen afscheid van het Lindenhof
Verkiezingen
Praatcafé dementie
Hartveilige week – opleiding reanimeren en defibrileren
Seniorenbeurs Overijse
Overleg seniorenwerkingen
Slotvergadering De Wakkere Burger
Dorpsrestaurant

