VERSLAG
Algemene Vergadering
12 september 2013
Aanwezig:
Chris Coppin
Maggy Lietaert
Christa Simon
Paula Witte
Els Uytterhoeven
Verontschuldigd:
Albert Goudmaeker
Hans Sperling
Marie Paule De Lil
Jos Thomeer

Agnes Demaerschalk
Danny De Rudder
Gilberte Marchand
Lieve Nijs
Freddy Vandewouwer
Lisette Mommaerts
Roland Charleer
Robby Beelen
Marijke De Rudder (verslag)

Gaston Petak
An Stroobants
Mia Salimans

Rita Dekerk
Luc Demaerschalk
Walther Rondas

Agenda :
1. Inleiding door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt Roland Charleer, die komt kennis maken met de werking van de
seniorenraad.
2. Verslag Algemene Vergadering 4 juli 2013: goedkeuring
Opmerking van Luc DM: alle eigennamen moeten met een hoofdletter geschreven worden.
Het verslag wordt goedgekeurd.







3. Dagelijks Bestuur: kort verslag 18 juli en 22 augustus 2013: ter info
Het seniorenteam kwam opnieuw aan bod – An is tijdens deze AV verontschuldigd en zal er
volgende keer wel bij kunnen zijn. Er wordt gevraagd om ook de OCMW voorzitter uit te
nodigen.
De planning van de AV-data in het najaar moet aangepast worden in het verslag.
De AV van november werd verplaatst omwille van ROAS op 7/11.
Agnes laat zich verontschuldigen op 28/11.
Er werden intussen strooibriefjes gemaakt die uitgedeeld kunnen worden tijdens het
Druivenfestival.

Andere punten die behandeld werden, komen tijdens de AV nog verder aan bod.










4. Week van de Senior 2013: stand van zaken
Zondag: er moeten nog vrijwilligers gezocht worden om te helpen (Jeugd!)
Praktische afspraken met Hilde van de cultuurdienst na het festival.
Maandag: sport – Marijke nog te bekijken met Koen.
Uitstap Luik: aanpassen in het overzicht programma dat de afspraak aan het infobureel
Toerisme is + affiche aanpassen naar “uitstap stad Luik” €25.
In de toekomst “ouderenadviesraad” of “seniorenadviesraad” gebruiken ? – te bekijken bij
de aanpassing van de statuten.
Feestnamiddag Okra: is in orde. De Muzikant komt om 15u. Het zal waarschijnlijk dezelfde
zijn als vorig jaar. Budget senioren €90.
Vrijdagavond: aandacht voor mensen die moeite hebben om ‘s avonds thuis te geraken.
Er zal navraag gedaan worden naar een systeem van airport–taxi Jos voor vb. cultuur om
14u in Den Blank.
Te onderzoeken of bv. de deelnemers een kleine bijdrage betalen + vanuit de seniorenraad
de rest van de kosten opleggen.

5. Kerstkaart voor Senioren: stand van zaken voorstel
Marijke geeft woordje uitleg – concept is nog niet volledig uitgewerkt




Keuze voor ‘Amerikaans formaat met tentvouw’.
Suggestie om alle alleenstaande 80 plussers aan te schrijven.
Suggestie dat het OCMW vb. voor seniorenteam 80 + aanschrijft  niet doen en blijven
profileren als seniorenraad. Het OCMW heeft waarschijnlijk ook geen budget hiervoor.

Het dagelijks bestuur werkt dit verder uit.
























6. Ontmoetingsnamiddagen voor senioren: stand van zaken
Tijdens de voormiddag klaarzetten is zeker ok.
De sleutels om 13u30 afhalen is te laat. Het is beter om de sleutel bij te houden zodat er al
vroeger kan klaargezet worden. Het is belangrijk om mensen te kunnen begroeten.
Koffiezet van de seniorenraad terug te gebruiken. De koffiezet ook in de voormiddag
klaarzetten omdat het sneller doorloopt.
Sprekers laten komen om 14u en niet te laat - Sprekers niet welkom.
De uren respecteren: 14 tot 16u. Extra hulp is welkom als er veel volk is.
Graag een rolwagentje – Schepen Els neemt dit voorstel mee.
Gebruik afwasmachine: woordje uitleg geven over werking.
Als iemand komt spreken of reclame maken voor iets: zeker niet te lang laten duren.
Extra spelletjes aankopen: 2 Rummikub aangekocht intussen.
Vorige week waren er ongeveer 50 senioren aanwezig met zeker ook verschillende nieuwe
gezichten.
Probleem dubbele boekingen op 1e maandag van de maand: vraag om samen aan tafel te
kunnen zitten en een compromis te vinden. Niet op de lange baan schuiven.
7. Nieuws van de Schepen
Woordje van de schepen i.v.m. de beleidsplanning en feedback i.v.m. andere adviesraden.
Suggestie om vb. schepen of afgevaardigde van de raad(en) uit te nodigen op de
vergadering.
8. Varia/mededelingen
Schepen Els zal op 1/10 ook deelnemen aan de studiedag van de Vlaamse Ouderenraad. Ze
zal haar keuze van sessies nog doorgeven.
Aandacht schenken bij behandeling agendapunten voor nieuwe mensen. Soms is het niet
helemaal duidelijk waar het over gaat.
Voorstel om infoavond rond erfenissen en donaties te organiseren: notaris uitnodigen om te
komen spreken – eventueel in samenwerking met seniorenraad en andere verenigingen.
Vaak ook beschikbaar bij koepelorganisatie van seniorenverenigingen.
Aandacht voor de mobiliteit van ouderen : veel plaatsen waar putten,… zijn.
Vraag om “knelpuntenwandeling” te doen (ook oversteekplaats en zebrapaden aan
gemeenteplein).
GC Felix Sohie: personen met een handicap of kleine kinderen kunnen de deur niet openen.
Kan het plaatsen van een bel aan de deur een oplossing zijn?
Iedereen is van harte welkom op het ontbijt van Mozaïek tijdens het druivenfestival.

Volgende bijeenkomst algemene vergadering:
donderdag 28 november 2013

