Aanwezig:

Freddy, Simonne, Bea, Jeanine en Laura

Verontschuldigd :

Annicq,

1.

Welkom aan Ann Schellaert

Freddy Arrie dankte Ann Schellaert voor haar bereidwilligheid om aanwezig te zijn op de bestuursvergadering.
2.

Inlichtingen over de gemeentelijke subsidiëringen van de Avelgemse seniorenverenigingen met commentaar door Ann Schellaert

Ann is momenteel klaar met de verdeling van de gemeentelijke subsidies van de tien plaatselijke seniorenverenigingen. Zij overhandigde ons
een overzichtelijk informatieblad “Verdeling subsidies werkjaar 2012”. Op dit blad staan alle seniorenverenigingen met de puntenverdeling en
de subsidies vermeld. Ook besprak zij van elke seniorenvereniging de aparte berekening van de jaarlijkse toelage met de drie peilers van de
toelage: basistoelage, reguliere activiteiten en bijzondere activiteiten. De opmerkingen werden per vereniging onderaan bijgeschreven. Indien
er op-of aanmerkingen zijn in verband met de puntenverdeling kan de vereniging nog terecht bij Ann in het Sociaal Huis tot 12 april.
Elke seniorenvereniging zal van Ann een uitnodiging toegestuurd krijgen voor de installatie van de nieuwe seniorenraad en van het nieuwe
dagelijks bestuur. Op de agenda van de Algemene Vergadering staan volgende punten:
a.
Verkiezing van het nieuwe Dagelijks Bestuur
b. Kasverslag
c.
Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke seniorenverenigingen
d. Geplande activiteiten
Ann zal een formulier bijvoegen waarop mogelijke kandidaten hun functie kunnen aanduiden voor het dagelijks bestuur van de seniorenraad.
Algemene vergadering

3.

16/4

in de raadszaal van het gemeentehuis

om 14.00 uur.

Stand van zaken in verband met de schriftelijke kandidatuurstelling voor de seniorenraad aan het College van Burgemeester en
Schepenen.

In INFO Avelgem van februari kon iedereen lezen dat de nieuwe adviesraden opnieuw samengesteld worden. De geïnteresseerde Avelgemse
senioren konden hun kandidatuur stellen tegen uiterlijk 14 februari. Ann Schellaert gaf een overzicht van de kandidaturen voor de algemene
vergadering en de raad van bestuur. Elke seniorenvereniging of organisatie mocht twee leden en twee plaatsvervangers aanduiden.
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de seniorenraad en ook geen vereniging als lid van de seniorenraad
vertegenwoordigen.
De Schepen van Welzijn en één lid van elke politieke fractie in de gemeenteraad, worden enkel als waarnemers uitgenodigd.

4.

Stand van zaken in verband met eventuele voorstellen tot wijziging gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de
subsidiëring van seniorenverenigingen

Geen voorstellen tot wijzigingen door de seniorenverenigingen
5.

Goedkeuring van het verslag van dinsdag 5 maart 2013

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag
6.

Verdere organisatie van het feest van de 55-plussers van 23 mei 2013

Afspraken met WZC
Jeanine zal nog contact opnemen met WZC Ter Meersch.
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Inschrijvingen:
Wie wenst opgehaald te worden voor het feest van de 55-plussers kan contact opnemen met ZOHRA. De bestuursleden zorgen niet voor een
op- en afhaaldienst. Zij zijn hiervoor trouwens niet verzekerd. Bij de inschrijvingen zal dit duidelijk gezegd worden. Trouwens de bestuursleden
moeten aanwezig zijn aan de toegang en in de zaal zelf.….
Aan de verantwoordelijken van RVT en WZC die komen inschrijven voor hun bewoners zal gevraagd worden om voldoende vrijwilligers te
voorzien aan de lift.
Receptie
Bea vroeg een prijsofferte aan voor de aangeboden verrassing tijdens de pauze. De verrassing komt op 0,75 euro per stuk. Op de vergadering
van 7 mei zal zij “een proevertje” meebrengen.
De tafels zullen per zes geschikt worden. Jeanine zal prijs vragen voor onderleggers en ze heeft al een idee voor de tafelversiering.
Bea houdt contact met de traiteur Ronny Soestronck. De keuze van Formule 2 blijft behouden, ( keuze: zie verslag bestuursvergadering van
5/2/2013 pagina 2) We verkiezen echter af te sluiten met drie belegde broodjes in plaats van twee. Ook zouden we voorstellen om de
aperitiefhapjes op een bord te serveren. Met de broodjes wordt dan later rondgegaan.
Annicq beloofde om het gemeentepersoneel in te schakelen om vanaf 9 uur de tafels en stoelen te plaatsen in Spikkerelle.
Aankondiging en inschrijfstrookje voor Info Avelgem
Laura nam contact op met Eugénie. Zij zal opnieuw voor een geslaagde publicatie zorgen.
In het “Vrijetijdsmagazine Uit in Avelgem” staat geen enkel gemeentelijk evenement vermeld voor senioren.
Bv. De gemeentelijke seniorensportdag
29 maart.
Bv; Feest 55-plussers
23 mei
Voor het volgende gemeentelijk evenement van de seniorenraad zullen we contact opnemen en vragen of er ook een aankondiging mag in
“Vrijetijdsmagazine”.
Prijsberekening van het optreden
Zie verslag van 5/2/2013 pagina 2
.Voorlopige prijsberekening van het opreden van 23 mei 2013 op basis van 200 inschrijvingen
We kunnen slechts een benaderende berekening maken op de volgende bestuursvergadering van 6 mei nadat we het juiste aantal inschrijvingen
kennen. De juiste berekening gebeurt op de bestuursvergadering na het feest van de 55-plussers.
7.

Allerlei

Laura woonde op 21/3/ in Kortrijk een interessante vergadering bij met als thema: ”Lokaal(gemeentelijk)ouderenbeleid” door Ellen Ophalvens.
Op deze vormende namiddag kwamen volgende thema’s aan bod;
 Welke juridische wijzigingen zijn er op til in de gemeente?
 De taken van de seniorenraad: met het gemeentebestuur, met andere partners, met andere raden.
 Wat is de gewenste samenstelling van de SAR? (verhouding, deskundigheid)
 Praktisch: we doen de test ”Zijn we een goede SAR?
De test “Zijn we een goede adviesraad? “werd uitgedeeld aan de aanwezigen en zal later nog besproken worden.
Ook werd een voorstel van een sjabloon uitgedeeld “Ouderenadviesraad Avelgem” om eventueel in de toekomst te gebruiken voor het
aanbrengen en opvolgen van adviezen.
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Jaarprogramma 2013

Bestuursvergaderingen :

22/1

16/4

Algemene vergadering:
Inschrijvingen gemeentehuis:

29/1

6/5

5/2

5/3

26/3

7/5

in de Raadszaal van het gemeentehuis
Feest 55-plussers

23/5

De algemene vergadering gaat door op dinsdag 16 april om 14.00 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis
De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 7 mei om 9.30 uur in het Sociaal Huis.
dd. voorzitter

dd. secretaresse

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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