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AGENDA 

 
1. Goedkeuring verslag AV 08/12/2016 

Opmerking van Freddy bij evaluatie Week van de Senior: Infoavond in Woonzorgcentrum i.s.m. 

Femma en Samana was ook met de steun van Beweging.Net (A.C.W. Hoeilaart) die de onkosten 

betaalde. 
 

Er werden geen andere opmerkingen bezorgd. Verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Jaarplanning en initiatieven 2017 

a) Jaarplanning 2017 voor planning vergaderingen en activiteiten: goedkeuring 

Het voorstel van jaarplanning 2017 werd meegestuurd met de uitnodiging. De data voor de 

bijeenkomsten van AV en DB in 2017 worden bevestigd. 
 

Marijke herhaalt de vraag om de jaarplanning van verenigingen en andere nuttige data te 

bezorgen zodat ook deze data opgenomen kunnen worden in de kalender (onder meer om 

overlapping te vermijden). Marijke stuurt nog mail met vraag om gegevens te bezorgen. 
 

! vergeet zeker ook niet om de activiteiten tijdig in te geven in de UIT-kalender zodat er ook 

promotie voor gemaakt kan worden op de gemeentelijke website en in Hier Hoeilaart. 

 
b) Nieuwjaarsdrink adviesraden: evaluatie 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Minder volk maar wel heel gezellig – minder senioren aanwezig > te koud, te lang 

rechtstaan, moeilijke bereikbaarheid GC ? 

 Samenwerking met adviesraden voor opbouw en opkuis was zeer goed – alles vlot 

verlopen. 
 

Aanvulling AV: 

 Bedankt aan de vrijwilligers voor de hulp en organisatie van dit gezellig initiatief. 

 Suggestie om in de toekomst nog meer moeite te doen opdat het voorziene einduur 

gerespecteerd wordt (uit respect voor de vrijwilligers die aan het werk zijn). 

 
c) Infomoment ‘online bankieren’: evaluatie 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Zeer goede opkomst – tevreden deelnemers en banken 

 Gilberte doet nog navraag bij de banken naar hun feedback en eventuele suggesties 
 

Aanvulling AV: 

 Uit de sessies die bijgewoond werden: Argenta meest ludieke en zeer goede concrete 

toelichting – zeer duidelijke informatie door gebruik eigen rekeningen + professionele 

toelichting van Crelan – ING werd hele uitdaging maar heel wat senioren konden in het 
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PC-lokaal zelf dadelijk en meestal met succes aan de slag – Bpost kon makkelijker 

individueel informatie geven op zeer duidelijke wijze – KBC legde zeer goed uit ondanks 

de grote groep – Belfius maakte ook gebruik van tablet om te tonen hoe alles werkt – 

Fortis gaf eveneens concrete en stap-voor-stap toelichting die door de aanwezigen 

gesmaakt werd. 

 Meeste banken gaven nadrukkelijk aan dat klanten uitgenodigd werden om een afspraak 

te maken op kantoor zodat ze zo snel mogelijk zelf aan de slag kunnen (hoewel ook 

duidelijk werd dat niet iedereen makkelijk kan verder helpen wanneer men aan het loket 

staat). 

 Tot nu weinig tot geen signalen dat er nood zou zijn aan een avondsessie rond dit thema. 

 Gilberte stuurt nog een mail naar de banken met vraag naar evaluatie en suggesties voor 

de toekomst + of zij veel vraag kregen naar avondsessie. 

 
d) ’t Trefpunt Sohie: planning + bespreking zomervakantie 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Voorstel om schriftelijke aanvraag te doen bij OCMW met vraag of we op 10 en 17 juli 

terecht kunnen in de cafetaria van het woonzorgcentrum voor spelletje kaart en 

rummikub – voorstel dat Seniorenraad de koffie betaalt voor de aanwezigen en zorgt 

voor vrijwilligers voor de bar. In vakantieperiodes zou de maandagnamiddag in het 

woonzorgcentrum een niet al té drukke bezetting hebben. 
 

Akkoord AV om een schrijven te richten aan OCMW en aanvraag te doen.  

 
e) Computerspreekuur: planning 

Alain Borreman is bereid om het computerspreekuur in 2017 verder te begeleiden. Data zoals 

opgenomen in de jaarkalender 2017 werden bevestigd en lokaal gereserveerd. 
 

Gilberte doet nog een oproep naar de leden van de AV: wie interesse heeft om ook een keer 

langs te komen, kan dit zeker doen. Geef wel liefst de eerste keer een seintje. 

 

f) Week van de vrijwilliger: bedanking vrijwilligers ? 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Voorstel om etentje te organiseren voor onze vrijwilligers (cfr in 2016) 

 Indien akkoord AV: voorstel donderdag 9/3/2017  
 

Aanvulling AV: 

 Cafetaria niet vrij, wel op 4-5-10-12 april >> we doen navraag voor woensdag 12 april. 

 Indien mogelijk op 12/4: dagelijks bestuur zorgt voor verdere organisatie en uitnodiging. 

 

g) Meifeesten 2017: medewerking ? 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Voorstel om niet actief deel te nemen of iets te organiseren. 

 Els vraagt nog na of er tijdens de meifeesten iets zal gebeuren rond vrijwilligerswerving – 

Gilberte is aanwezig bij BIN-stand en zal er zeker ook zo veel mogelijk senioren 

aanspreken. 
 

Aanvulling AV: 

 Leden AV gaan akkoord om geen specifiek initiatief te organiseren of actief mee te 

werken aan een activiteit – uiteraard zijn we wel bereid om mee promotie te maken, 

zeker wanneer er iets specifieks voor senioren op het programma zou staan. 

 Wat betreft vraag rond vrijwiligerswerving tijdens de meifeesten geeft schepen Els aan 

dat ze eerst verder zal afstemmen met schepen Annelies i.v.m. dit beleidsdomein. 

 
h) Druivenfestival maandagnamiddag: medewerking ? 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Zelfde ondersteuning als anders vanuit Seniorenraad 
 

Aanvulling AV: 

 Akkoord met voorstel om opnieuw voor taart en koffie te zorgen. 



  

 Els bevestigt dat de sporthal opnieuw gebruikt zal worden voor deze feestnamiddag. 

 
i) Week van de Senior: planning en voorstellen 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Voorstel Els: ‘Jaar van de Senior’ organiseren waarbij elke maand een ander initiatief 

voor senioren in de kijker gezet wordt (kan binnen verschillende beleidsdomeinen) – 

hierdoor worden initiatieven ook wat meer verspreid – uitstap kan dan vb. in juni 

gepland worden (voorstel 13-14/6). 

 T-Dansant >< Kaas- en Wijnavond: voorstel om Kaas- en wijnavond te organiseren op 

10 of 17/11 maar ook navraag doen bij Eekhoorn wat zij eventueel van plan zijn. 

 Navraag doen bij andere verenigingen of zij plannen hebben + dan te bekijken of 

Seniorenraad nog iets extra plant vb. tijdens ’t Trefpunt Sohie. 

 Voorstel uitstap:  

o niet in november maar in voorjaar te plannen aangezien er dan kans is op beter 

weer en er ook meer dingen geopend zijn 

o suggestie Namen: navraag bij Paul Vanloo wat hij voorstelt om te bezoeken (o.a. 

parfumatelier Guy Delforge) – zie ook brochure van toeristische dienst Namen 

o suggestie Aalst (carnavalmuseum) – Gaasbeek (kasteel) 
 

Aanvulling AV: 

 Het voorstel van Els om maandelijks iets voor senioren in de kijker te zetten in het kader 

van het ‘Jaar van de Senior’ is een goed idee.  

 Els benadrukt dat het niet de bedoeling is om telkens iets nieuws of extra te organiseren 

maar dat er kan bekeken worden wat interessant is om uitgebreider in de schijnwerper 

te zetten. 

 Initiatieven die anders in de maand november georganiseerd worden, kunnen zo 

mogelijks ook wat meer gespreid worden. 

 Op vlak van communicatie zet het gemeentebestuur in november uiteraard de ‘Week van 

de Senior’ in de kijker. Hoe dan ook zal er dan nog wel iets gepland worden. 

 Navraag doen bij Okra, Vief, Femma, Samana,… naar wat ze eventueel in die periode 

plannen (november) + jaarkalender voor het geval de Seniorenraad de uitstap zou 

verplaatsen.  

 Ook de maand augustus kan eventueel een optie zijn voor uitstap aangezien dit meestal 

de meest kalme maand is – juni is al druk en zeker dan worden al door anderen 

uitstappen gepland.  

 Marijke doet navraag naar eventuele plannen + jaarkalender verenigingen + vraagt 

suggesties van initiatieven om in de kijker te zetten en/of suggesties voor activiteiten die 

al dan niet samen met Seniorenraad georganiseerd kunnen worden. 

 Suggestie uitstap – verder uit te werken binnen DB-werkgroepje: 

o Namen (suggesties Paul Vanloo): boottocht bij mooi weer – parfumerie Guy 

Delforge – stadswandeling – restaurant Les Tanneurs – mosterdfabriek Bister zou 

niet zo interessant zijn 

o Aalst (suggestie Danny De Rudder): carnavalmuseum – te combineren met iets uit 

de buurt zoals vb. het Pieter Daens-museum 

o ! eerst planning andere verenigingen opvragen 

o Opmerking Paul: niet té lang wachten voor reservatie bussen indien keuze voor 

juni (schoolreizen) 

 
j) Nieuws over sportelen - cultuur om 14uur ? 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Voorstel planning sportelactiviteiten voor 2017 gekregen van Bart Mullie – 

intergemeentelijke samenwerking voor volledig aanbod in 2017 

 Eens de planning definitief is, wordt deze verder verspreid 

 Initiatie curling start binnenkort 

 Andere suggesties mogen zeker nog bezorgd worden 

 Cultuur om 14uur: voorstel film + cultuurprogrammatie 
 

Aanvulling AV: 

 Initiatie curling start heel binnenkort dus graag zo snel mogelijk promotie starten 



  

 Kinesiste Anne Vandenput geeft momenteel Tai Qi in GC Felix Sohie > ook een suggestie 

voor de toekomst – Anne kan mogelijks ook terug de gezondheidswandelingen 

begeleiden? Suggestie om rondvraag te doen bij kinesisten? 

 Voorlopige kalender is klaar – na z’n verlof zal Bart Mullie de promotie starten. 

 

 Suggesties film: Witte van Zichem – De Premier – Achter de Wolken – Franse film 

‘Intouchables’ – iets om te lachen - Confituur 

 
k) Andere initiatieven?: suggesties 

Er werden geen andere suggesties voor initiatieven gegeven. 

 

 

3. Adviezen 

 
Adviesvraag afspraken werkwijze opmaak/goedkeuring/verspreiding verslagen 

Besproken tijdens DB van 13/02/2017: 

 Voorstel om akkoord te gaan met volgende bedenking:  

o definitieve goedkeuring zal hoe dan ook gebeuren tijdens de volgende AV 

aangezien er af en toe wel opmerkingen komen die bespreking/toelichting vragen 

o wat als iemand van AV een opmerking heeft? > ook op te nemen in verslag dan en 

gewoon door te sturen? 

o Rekening mee houden dat er bij Seniorenraad nog een aantal mensen niet 

beschikken over email – hoe lossen we dit op? 
 

Aanvulling AV: 

 Akkoord met voorstel afspraken procedure >> Marijke dus telkens bij verzenden ook 

nadrukkelijk vragen om timing voor reacties te respecteren – brieven per post zo snel 

mogelijk te verzenden naar leden AV zonder email. 

 

Advies vrijetijdsbeurs 2016 

Dit thema kwam aan bod tijdens vorige AV – akkoord met voorstel advies > te verzenden. 

 

 

4. Nieuws van het dagelijks bestuur 

 

 De agendapunten die tijdens deze AV aan bod kwamen, werden voorbereid tijdens de 

voorbije bijeenkomst van het dagelijks bestuur en nu verder besproken. 

 

 Financiën 2016: onze penningmeester werkte het financieel verslag van 2016 af. 

Aangezien we geen seniorengids uitbrachten (algemene infogids nog af te wachten), 

werd het voorziene budget van € 3500 daarvoor niet aangewend waardoor we in 2017 

wel voldoende financiële buffer hebben voor de werking. 

 

 Financiën 2017: budgetvoorstel idem als in 2016 – het voorziene budget voor 

seniorengids blijft beschikbaar en/of kan (gedeeltelijk) aangewend worden voor iets 

anders. Vanuit de algemene vergadering zijn er voorlopig geen voorstellen voor 

besteding van die middelen. 

 

 

5. Nieuws van en vragen aan de schepen 

 

Beleidstoelichting Seniorenbeleid 2017: verder werken aan ‘Hoeilaart, leeftijdsvriendelijke 

gemeente’ : 

 

Mobiliteit: 

 Knelpuntenwandeling: Danny De Rudder en Philippe Van den Winckel zullen verzamelde 

gegevens uit 2016 actualiseren en samen met de leden van de werkgroep bekijken hoe 

ze een adviesvoorstel kunnen formuleren. 

 Suggesties in dit verband mogen dus nog steeds bezorgd worden. 



  

Wonen: 

 ‘Levenslang wonen en thuis wonen’ blijft belangrijk om rond te werken al gebeurt daar 

momenteel niet heel veel rond. 

 Woonbehoefteplan 2010 zal herzien worden samen met de actualisatie van het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). 

 

Communicatie en Participatie: 

 Blijft een belangrijk thema om meer tijd in te investeren. 

 Het blijft moeilijk om leden voor Seniorenraad aan te trekken > persoonlijk aanspreken 

en mond-aan-mond-reclame lijken hiervoor het best te werken. 

 Bedoeling om zeker ook meer facebook en andere digitale media te gebruiken al blijft 

geschreven post en informatie zeker voor ouderen heel belangrijk. 

 Iets doen rond ‘de wensen van de mensen’ waarbij suggesties en/of ideetjes vb. op een 

placemat genoteerd kunnen worden? 
 

De problematiek van de stijgende vereenzaming van ouderen (en soms daarbij aansluitend het 

stijgend alcoholgebruik) wordt ook door zorgverleners meer gedetecteerd. De Seniorenraad zal 

daarom blijven vragen hier terug actiever rond te werken via o.a. het Seniorenteam. Momenteel 

is het niet duidelijk of er nog veel nieuwe 80-plussers bezocht worden. 

Er wordt ook gesuggereerd om meer in te zetten op de 60-plussers die om allerlei redenen tijdig 

bereikt moeten worden – een knelpunt dat we nu ervaren omdat ze eigenlijk nog té actief zijn. 

Ook zij kunnen best tijdig bevraagd en geïnformeerd worden (al dan niet over hun ouders die 

tot de doelgroep van het Seniorenteam behoren). 

De maatschappelijk werkers van het OCMW kennen dan wel hun cliënten maar hoe ver gaat hun 

netwerk daarbuiten nog en kennen ze ook de inwoners die nu (nog) geen beroep doen op hun 

dienstverlening? Veel mensen dreigen daardoor uit de boot te vallen? 

 

Belang van een ‘burennetwerk’ blijft maar speelt een minder grote rol dan vroeger > kennen we 

onze buren nog genoeg en kunnen we er een beroep op doen als dat nodig is? 

Ook vb. Samana heeft een 10-tal vrijwilligers die regelmatig zieken en ouderen bezoeken – en 

ook vrijwilligers uit de bib gaan aan huis bij ouderen met ‘de bib aan huis’ (zie ook folder in 

bijlage). Ook zij kunnen een signaalfunctie hebben. 

 

Marijke krijgt opdracht navraag te doen naar huidige werking Seniorenteam – volgende AV 

verder op te volgen en eventueel advies te formuleren zoals in het verleden gebeurde op 

aangeven van de werkgroep welzijn waardoor het Seniorenteam er kwam. 

 

Vrijwilligers: 

 Zie eerder: Els stemt af met Annelies Vanderlinden. 

 Nood aan gecoördineerd vrijwilligersbeleid >> staat op takenlijst dienst Welzijn. 

 

Gilberte doet een oproep naar de leden van de AV om verder na te denken over dit thema en 

suggesties te doen in dit kader: wat kunnen we meer doen – hoe pakken we dit best aan – hoe 

zoeken en vinden we meer vrijwilligers - …  Suggesties mogen bezorgd worden! 

 

Ontspanning en vrije tijd: 

 Zie eerder: agendapunt rond o.a. sportelen, cultuur om 14uur, initiatieven raad. 

 Bib aan Huis en andere initiatieven die genomen worden voor ouderen binnen de 

sectoren vrije tijd verdienen eveneens de nodige aandacht. 

 

Cultuur en erfgoed 

 Vooral verdere professionalisering en valorisatie binnen het GC Felix Sohie. 

 Meer focus op specifieke elementen die de werking en infrastructuur kunnen verbeteren. 

 Werkgroep erfgoed werd opgericht binnen de cultuurraad. 

 

 
6. Varia  

 Infoavond Hoeilaart-App op 21/02/2017 

 Bib aan Huis: foldertje wordt verspreid via bib 



  

 Op 13/05/2017 viert VTB-Cultuur z’n 50ste verjaardag met een optreden in het GC Felix 

Sohie. Paul Vanloo bezorgt hierover nog informatie. 

 Okra blijft z’n werking in Hoeilaart behouden al zijn er momenteel niet veel activiteiten 

gepland. Een aantal initiatieven gaan zeker nog door. Marijke vraagt planning op bij de 

beide seniorenverenigingen. 

 

 

 

Volgende bijeenkomst Algemene Vergadering: donderdag 11 mei om 9.30uur. 


