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Inleiding – Situering 

Naar aanleiding van de goedkeuring van het erkenningsreglement voor verenigingen, 

werd de Seniorenraad verzocht een advies te formuleren omtrent de 

erkenningsaanvragen van de beide seniorenverenigingen. 

Hoe kwam dit advies tot stand? 

Tijdens de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van 3 maart werd deze adviesvraag 

geagendeerd voor bespreking. Op vraag van het dagelijks bestuur werden voor de beide 

verenigingen naast het algemene gegevensdocument ook het overzicht van de 

initiatieven (werkingsverslag en jaarplanning) opgevraagd bij het gemeentesecretariaat. 

Het voorstel van advies werd door het DB voorbereid op 2 juni en ter goedkeuring 

voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 30 juni 2016.  

Wie werd (eventueel) betrokken bij dit advies? 

Geen externen geraadpleegd – de leden van het dagelijks bestuur en de algemene 

vergadering formuleerden dit advies. 

Argumentatie, overwegingen,… 

De voorbije jaren zag de Seniorenraad de werking van onze seniorenverenigingen, het 

aantal leden ervan en de genomen initiatieven steeds verder dalen. Recent (begin 2016) 

nog zette een seniorenvereniging haar werking stop. 

Onder impuls van de raad en de bevoegde schepen voor seniorenbeleid werd in het 

verleden een paar keer overleg georganiseerd in de hoop ondersteuning te kunnen 

bieden waar dit gewenst was. De Week van de Senior en een algemene infofolder 

‘seniorenwerkingen’ werd daar één van de resultaten van. De laatste jaren verliep de 

communicatie echter moeilijk.  

De voorbije jaren moesten we ook vaststellen dat er geen nieuwe vertegenwoordiger 

voor de 2 nog bestaande verenigingen aangeduid werd in de Seniorenraad, noch dat er 

ingegaan werd op nieuwe uitnodigingen voor ‘seniorenoverleg’.  

Wel kon de Seniorenraad vaststellen dat de beide verenigingen nog steeds afgevaardigd 

zijn in de Cultuurraad, een historisch gegeven dat zoveel jaar geleden – bij gebrek aan 

een officiële adviesraad voor seniorenbeleid – mogelijk gemaakt werd. 

Uiteraard betreuren wij de afwezigheid van de vertegenwoordigers die noodgedwongen 

afhaakten omwille van gezondheidsredenen. Meer nog is het spijtig dat er niet wordt 

ingegaan op uitnodigingen om een plaatsvervanger aan te duiden. 

 

Uit de ingediende gegevens blijkt dat het ook voor het gemeentebestuur moeilijk blijft 

om meer informatie te krijgen over de initiatieven die genomen worden. 



Okra, trefpunt 55+, koos er in 2015 voor om enkel nog een maandelijkse bijeenkomst te 

plannen waarbij af en toe een externe spreker of toeristische voordracht gepland werd. 

Voor 2016 wordt dit programma voorlopig beperkt herhaald. Hoewel de werking 

openstaat voor elke Hoeilander, wordt hierover weinig tot geen informatie verspreid bij 

de brede bevolking en ontvangen enkel de resterende huidige leden het programma. 

LBG Werkmansbond vervolledigde de aanvraag niet waardoor gegevens omtrent de 

initiatieven zich beperken tot een algemeen overzicht uit 2014. Wat intussen zeker blijkt, 

is dat er de voorbije maanden geen activiteiten meer ontplooid werden op het 

grondgebied van Hoeilaart. Hoewel dit in de geest van het reglement geen probleem 

vormt, vinden we dit een absoluut minpunt voor een seniorenvereniging. We hebben er 

uiteraard wel begrip voor dat dit bijvoorbeeld moet kunnen voor wandelclubs,… maar 

vinden het minstens wenselijk dat voor de doelgroep senioren (die steeds minder mobiel 

worden) toch een aantal activiteiten doorgaan op het grondgebied van de gemeente 

Hoeilaart. Zoals blijkt uit de activiteitenkalender van LBG die we terugvinden op hun 

website gaan alle activiteiten door in Overijse. 

Bij het formuleren van dit advies hielden we er tot slot rekening mee dat het hier gaat 

om een nieuw reglement waarvan de gevolgen voor kwetsbare verenigingen in de 

toekomst eerder negatief zullen uitvallen in geval van een negatief advies.  

We blijven de hoop koesteren dat er inspanningen gedaan worden om hen een duwtje in 

de rug te geven om het voortbestaan in Hoeilaart te garanderen. Daar willen we als 

Seniorenraad ook graag ons steentje toe bijdragen opdat de seniorenverenigingen 

opnieuw als volwaardig erkende vereniging verder kunnen werken. 

 

Advies:  

Om deze redenen formuleren we een negatief advies voor de beide 

erkenningsaanvragen.  

Zoals gezegd, drukken we nogmaals de wens uit om de beide verenigingen uit te nodigen 

om initiatieven te blijven ontplooien in Hoeilaart en hen daarbij te ondersteunen waar 

wenselijk en nodig. 

 

Minderheidsstandpunt:  

Een aantal leden van de Seniorenraad was de mening toegedaan toch liever een positief 

advies te formuleren gezien de negatieve gevolgen voor de verenigingen in geval ze 

effectief niet meer erkend worden door het gemeentebestuur (voor gebruik 

infrastructuur, subsidieaanvraag,…). 

 

 

 

Advies geformuleerd tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de 

Seniorenraad op donderdag 30 juni 2016.  
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