SEN IORENADV IESRAAD AVELGEM

Verslag ALGEMENE VERGADERING 28 april 2017 IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Aanwezig:

Annicq Verschuere ( Schepen van Welzijn)
Ann Schellaert ( ambtenaar : Coördinator sociale dienstverlening)
Maaike Putman ( dienst jeugd en cultuur Spikkerelle)
Lucas Lambrecht ( dienst jeugd en cultuur Spikkerelle)
Veerle Beyaert (directeur WZC Ter Meersch)
Laura D’Hooge/Jeannine Vercoutere /Simonne Depraetere(dagelijks bestuur)
Daniel Lemey (RVT St Vincentius)
Marin Christiaens (d’Oude peerden)
Mieke Vancauwenberghe (OKRA Avelgem)
Simonne Depratere (S-PLus Avelgem)
Jeanine Van Germeersch ( Vief)
Marie Louise Verbrugghe (OKRA Outrijve)
Harry Vandenbossche (Club Derde Leeftijd)
Nicole Vandorpe ( De Moedige)
Annemie Demoor (GOSA Avelgem)
Patrick Geeraert (Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland)
Jacques Stichelbaut & Agnes Vanaerde (Bond derde leeftijd Kerkhove)

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. Toelichting UITDatabank door Maaike Putman
Maaike Putman gaf uitleg over de voordelen van het invoeren van de activiteiten in de UITDatabank. Je bereikt een breed publiek , je activiteit verschijnt op vele agenda’s.
Zij gaf ook uitleg hoe je een login aanmaakt door te surfen naar www.uitdatabank.be en hoe je in
de verplichte velden uw evenement invoert. Het is ook aangeraden om een label toe te voegen.
Uiteraard moet je rekening houden met bepaalde criteria.
Wie inlichtingen of hulp wenst kan zich richten tot Maaike Putman : maaike.putman@avelgem.be
3. Toelichting opmaak facebookpagina door Lucas Lambrecht
Lucas Lambrecht legt uit waarom het interessant is om voor uw vereniging een facebookpagina
aan te maken. Sociaal netwerk is niet meer weg te denken in onze maatschappij.
Wie reeds een facebookpagina heeft
kan gemakkelijker een pagina aanmaken voor de
vereniging. Kies een LOGO bv. de naam van je vereniging. De omslagfoto kan je veranderen en
eventueel aanpassen aan de activiteit. Probeer dynamisch over te komen. Wees creatief. Voeg
foto’s, video’s toe? Zorg voor interactie. Overtuig de leden om je te volgen.
Wens je hulp bij de aanmaak van een facebookpagina voor je vereniging richt je dan in
Spikkerelle tot Lucas Lambrecht: cultuur@avelgem.be

4. Verschillende instanties zoals expertisecentra dementie mutualiteiten stellen
zich de vraag of er in Avelgem nood is aan een informatiepunt dementie. Veerle
Beyaert directeur van het W.Z.C Ter Meersch geeft hierover toelichting.
Dementie is een groot probleem van de oude dag. Voor de patiënt zelf die dit geleidelijk voelt
aankomen en zich afvraagt “Is dit echt dementie ?” maar ook voor de familieleden, buren,
kennissen en mantelzorgers.
Op 21 november 2016 vond de Werelddag dementie plaats.
Hoe dementie in de kijker zetten?
1.Referentiepersonen dementie van RVT en WZC + info stand in de BIB
2.Muzikaal evenement muziek van vroeger Martin De Jonghe
3.Debat + optreden van een contactkoor
Een geschikte locatie voor een informatiepunt dementie : Sociaal Huis?
Toekomstidee: Praatgroepen samenbrengen 3 tot 4 keer per jaar.
5. Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke seniorenverenigingen door
Ann Schellaert
Ann dankt iedereen om de subsidiedossiers tijdig in te dienen. Elke vereniging krijgt een totaal
overzicht en ook een blad met de details specifiek voor de eigen vereniging.
Ann geeft uitvoerig uitleg over de berekening van de punten en de daaraan gekoppelde
toegekende bedragen.
6. Kasverslag van de penningmeester door Jeannine Vercoutere
Jeannine geeft een volledig detail van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten die
plaatsvonden in het jaar 2016.
7. Voorbije evenementen
Donderdag 26 mei 2016 : in Spikkerelle
Cardini, Showballet Showcase en Clown Rocky

koud buffet

optreden van Laura Lynn, Athuro

Maandag 21 november 2016: in feestzaal Regency feestmaaltijd optreden van Paul Bruna Mieke
D en Slim Seghers
8. Toekomstige evenementen
Dinsdag 30 mei 2017: in Spikkerelle
koud buffet optreden van Celien, Guy Neve, Johan
Veugeleers, Showballet Showcase en Eddy Herman.
Woensdag 29 november : in Spikkerelle
danseressen les Dés girls

maaltijd optreden van Jennifer Berton en Alain Dés en

9. Varia
Geen vragen nog 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

