SENIORENADVIESRAAD AVELGEM

Verslag ALGEMENE VERGADERING 26 april 2019 IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Aanwezig:

Annicq Verschuere ( Schepen van Welzijn) waarnemend
Ann Schellaert ( ambtenaar : Coördinator sociale dienstverlening)
waarnemend
Laura D’Hooge /Jeanine Vercoutere / Freddy Arrie/ Bea Eeckoo
(dagelijks bestuur)
Marin Christiaens (d’Oude peerden)
Pol Corne (OKRA Avelgem)
Annicq Verschuere (S-PLus Avelgem)
Annick Verschuere (S Plus Waarmaarde Kerkhove)
Bea Eeckloo ( Vief)
Marie Louise Verbrugghe (OKRA Outrijve)
Harry Vandenbossche, Marc De Cock (Club Derde Leeftijd)
Nicole Vandorpe ( De Moedige)
Lut Soens, Annemie Demoor (GOSA Avelgem)
Patrick Geeraert (Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland)
Rosa D’Hulst & Rosa Vanglabeke (Bond derde leeftijd Kerkhove)
Liesje Cartreul (Gemeentebelangen ) waarnemend
Conny Rogie( NVA) waarnemend

Dagorde :
1. Verwelkoming door de voorzitter Laura D’Hooge
Alle aanwezigen worden welkom geheten. Iedereen stelt zichzelf voor. Vervolgens wordt
de structuur van de seniorenraad uitgelegd.
2. Voorbije activiteiten van de seniorenraad
Dinsdag 8 mei 2018: in Spikkerelle
koud buffet (192)
optreden van Margriet Hermans, Phil Kevin, Loic Molla, Showballet Showcase en Eddy
Herman
(255)
Woensdag 10 oktober 2018 : in Spikkerelle
warme maaltijd (207)
Optreden met livestreaming van Jackobond zingt Marva met zangeres
orkest en projectiebeelden

Riet Muylaert,

De live streaming in Avelgem is een uniek project in de regio. Er wordt een video getoond
van de facebookpagina van Spikkerelle van o.a de interactie met de bewoners van
zorgcentra RVT Sint Vincentius en WZC Ter Meersch.

3. Financieel verslag 2018 en de kassituatie van de penningmeester Jeannine
Vercoutere
Jeannine geeft een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten die
plaatsvonden in het jaar 2018.

4. Verdeling van de subsidies aan de seniorenverenigingen door Ann Schellaert
Ann dankt iedereen om de subsidiedossiers tijdig in te dienen. Ann geeft uitvoerig uitleg
over de berekening van de punten en de daaraan gekoppelde toegekende bedragen. Elke
vereniging krijgt een totaal overzicht en ook een blad met de details specifiek voor de
eigen vereniging.
5. Oproep kandidaten seniorenadviesraad (zie INFO Avelgem)
In januari werd het nieuwe Schepencollege, gemeenteraad en OCMW raad samengesteld.
Een nieuwe legislatuur brengt echter ook een nieuwe samenstelling van de adviesraden
met zich mee. In het INFO krantje van maart 2019 werd een oproep gedaan om u kandidaat
te stellen om deel uit te maken van een adviesraad.
Om een nieuwe seniorenraad te kunnen samen stellen moeten er minstens 5 kandidaten
zijn. Ann zal navraag doen hieromtrent.
Voor de nieuwe samenstelling van de GECORO gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening wordt vanuit het college van burgemeester en schepenen gevraagd om een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger mee te delen namens de seniorenverenigingen.
Pol Corne (OKRA) en Patrick Geeraet( Vl@s) stelden zich kandidaat.
Voorstellen, ideeën tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement, erkenningsreglement
en het subsidiereglement konden ingediend worden aan Ann Schellaert ten laatste tegen 5
maart. Van de 10 seniorenverenigingen waren er slechts 2 namelijk OKRA en Vlaamse
actieve senioren Avelgem Scheldeland die een voorstel tot aanpassing indienden. Met de
volgende legislatuur kan eventueel een nieuw aangepast reglement worden opgesteld.
6. Varia
a) Een tip voor Ann: Het nieuwe formulier voor de toelage 2019 digitaal aan de
seniorenverenigingen zo vlug mogelijk bezorgen en in de toekomst bij voorkeur voor
januari. Zo kan dit systematisch bijgehouden worden en op het aanvraagformulier ingevuld
worden na elke activiteit gedurende het jaar.
b) Vraag: Is de gemeente verplicht om een seniorenraad te installeren? Antwoord: neen
c) Welke ideeën, suggesties, voorstellen werden ingediend? :

Huishoudelijk reglement : ART 18
Binnen het kader van het goedgekeurde gemeentebudget voorziet het gemeentebestuur
een werkingstoelage voor de gemeentelijke SENIORENRAAD
Voorstel
Van de 11.000 euro wordt er 8.000 euro benut door de seniorenraad voor het organiseren
van 2 feestnamiddagen. Zo
blijft 3.000 euro over om te verdelen aan de
seniorenverenigingen.
Voorstel : De werkingstoelage verminderen voor de seniorenraad zodanig dat de
seniorenverenigingen meer subsidies verkrijgen. De verenigingen kunnen meer kwaliteit
aanbieden of de deelnameprijs verlagen.
Mogelijke oplossing :
- In het cultuurprogramma van GC Spikkerelle 1 of 2 namiddagen inrichten voor de 55
plussers.
Gemeentelijk reglement:
Algemene opmerking: De goedkeuring van dit artikel dateert nog van 1 september 2003.
Conclusie: 16 jaar later hebben alle seniorenverenigingen een positieve evolutie
meegemaakt. Vandaar enkele voorstellen tot aanpassing.
ART 2
a) Het gemeentebestuur garandeert dat de gegevens uitsluitend gebruikt zullen worden
binnen de toepassing van het gemeentelijk reglement.
Voorstel : aanvullen
b) dat de persoonsgegevens beschermd worden volgens de GDPR die vanaf 25 mei 2018 van
kracht is.
ART 4
Activiteiten buiten Avelgem komen niet in aanmerking . Activiteiten die omwille van hun
aard (reis, wandeling , vorming )of omwille van gebrek aan infrastructuur niet in Avelgem
kunnen doorgaan, komen wel in aanmerking.
Voorstel 1: “vorming “ vervangen door “Studiedag ten bate van de vereniging gegeven
door een deskundige “
Reden : “Studiedag ten bate van de vereniging gegeven door een deskundige “ komt voor
op het in te vullen formulier voor de toelage. Het woord “vorming” komt niet voor op het
in te vullen subsidieformulier.
Voorstel 2: verder aanvullen met : voordrachten, film, toneel, tentoonstelling,
bedrijfsbezoek …Opmerking: indien niet zelf georganiseerd komen ze enkel in aanmerking
als ontmoetingsmoment met leden.
ART 20
Indien een activiteit op één dag bestaat uit verschillende subsidieerbare onderdelen, komt
slechts één programmapunt in aanmerking. De vereniging duidt dit zelf aan.
Voorstel :schrappen
Dit werd gestaafd met voorbeelden.

ART 23
Ontmoetingsmoment met leden (max 20)
Wijzigen naar onbeperkt of toch minstens optrekken naar 30.
Reden: Het sociaal contact en het verenigingsleven moet zeker aangemoedigd worden.
Kleine verenigingen die amper 50 leden halen en zelf moeilijk iets kunnen organiseren
(kostprijs vaak te hoog) kunnen door hun aanwezigheid op andere activiteiten nog punten
scoren.
ART 25
Activiteiten met educatief karakter 100 punten
Activiteiten met cultureel karakter met uitkoopsom van € 125 200 punten
Voorstel : geen onderscheid maken tussen educatief en cultureel .
Enkel de uitkoopsom telt meer dan € 125 = 200 punten , minder dan € 125 = 100 punten.
Dit werd gestaafd met een voorbeeld.
ART 25
Bijwonen van een studiedag of cursus minimum 3 uur
Voorstel : minimum 2 uur
Dit werd gestaafd met een voorbeeld.
ART 25
Organisatie van een lessenreeks min 4 data 15 deelnemers
Voorstel: Minimum 10 deelnemers i.p.v.15
Dit werd gestaafd door een voorbeeld.
Suggestie: voor de kleine verenigingen : een hoger bedrag minimum toelage toekennen.

d)Informatievergadering voor iedereen die geïnteresseerd is in de problematiek van
dementie.
Op woensdagnamiddag 15 mei om 12 uur vindt in GC Spikkerelle in Avelgem een
toneelvoorstelling ‘ avond” plaats. De toegang is gratis . Om praktische redenen wordt
gevraagd om vooraf in te schrijven bij de zorgcoördinator Wendy Forêt tegen uiterlijk 8
mei 2019.
Laura stuurt aan de verenigingen een digitale versie van de uitnodiging met het doel om
de activiteit bekend te maken aan de leden.

Geen verdere vragen of opmerkingen:
De voorzitter wenst aan alle aanwezigen oprecht heel veel succes toe met hun
seniorenvereniging en vooral gezellige ontmoetingsmomenten en leuke interessante
activiteiten.
Laura D’Hooge

voorzitter seniorenraad

