
 

SENIORENADVIESRAAD AVELGEM  

 

      

Verslag ALGEMENE VERGADERING 27 april 2018 IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS  

 

 

Aanwezig: Annicq Verschuere ( Schepen van Welzijn) (S-Plus Avelgem) 

 Ann Schellaert ( ambtenaar : Coördinator  sociale dienstverlening) 

Kristl Lambert (Directeur Spikkerelle | Diensthoofd Jeugd & Cultuur) 

Laura D’Hooge/Jeannine Vercoutere / Freddy Arrie (dagelijks bestuur) 

Cecile Vanmeerhaeghe (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) 

Magda Vercaemst (GOSA Avelgem) (Onafhankelijk) 

Patrick Geeraert (Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland) 

Rosa D’Hulst & Agnes Vanaerde (Bond derde leeftijd Kerkhove) 

Rosa Vandeburie ( CD&V) 

 

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. De aanwezigheidslijst wordt overlopen.                                                                                                                    
 

 

2. Voorbije activiteiten van de seniorenraad  

 

Donderdag 26 mei 2017 :  in Spikkerelle  koud buffet  ( 216 ) 

optreden van Celien, Guy Neve, Johan Veugeleers, Showballet Showcase en Eddy Herman.  

(226) 

 

Maandag 21 november 2017: in Spikkerelle    warm buffet  ( 218) 

optreden van zangeres en presentatrice Jennifer Berton (niet aanwezig) en Alain Dés en 

danseressen les Dés girls (273) 

 

 

3. Toekomstige activiteiten van de seniorenraad gevolgd door toelichting rond live 

streaming door Kristl Lambert 

 

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    warm buffet ???   

optreden van Jackobond zingt Marva met zangeres  Riet Muylaert, orkest en projectiebeelden  

 

Kristl Lambert geeft concrete informatie via een PowerPoint voorstelling over de organisatie van 

live streaming. Live streaming verwijst naar online streaming media die gelijktijdig worden 



 

opgenomen en in realtime naar de bewoners van RVT en WZC zal worden uitgezonden. 

Gebruikersinteractie vormt een belangrijk onderdeel van livestreaming. Er werden ook video’s getoond van 

o.a de interactie met de bewoners van zorgcentra.  

Voor Avelgem wordt dit een uniek project in de regio.     

 

4. Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke 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. Financieel verslag 2017 van de penningmeester  Jeannine Vercoutere  

 

Jeannine geeft een volledig overzicht  van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten die 

plaatsvonden in het jaar 2017.  

 

 

6. Varia 

 

Feedback i.v.m. de toelichtingen van  vorige vergadering  

 

a) Toelichting UIT Databank  door Maaike Putman 

 

Maaike Putman gaf vorige vergadering uitleg over de voordelen van het invoeren van de  

activiteiten in de UIT-Databank. 3 seniorenverenigingen maken hier gebruik van.  

 

b) Toelichting opmaak facebookpagina door Lucas Lambrecht 

 

Lucas Lambrecht legde uit waarom het interessant is om voor uw vereniging een facebookpagina 

aan te maken. Sociaal netwerk is volgens hem niet meer weg te denken in onze maatschappij.  

1 seniorenvereniging maakte een facebookpagina op.  

 

c) Toelichting of er in Avelgem nood is aan een informatiepunt dementie door 

Veerle Beyaert directeur van het W.Z.C Ter Meersch  

 

Kort na de algemene Vergadering van de seniorenraad heeft de referentiepersoon dementie 

ontslag genomen. Collega’s uit de animatie en de ergo hebben heel wat lopende projecten van 

haar overgenomen in afwachting van een vervanger. Nieuwe projecten zoals het informatiepunt 

dementie liggen sindsdien stil.  Sedert 1 januari 2018 is er vervanging. Zij dient zich nog volop in 

te werken en om te scholen.  

 

Vraag van de seniorenraad aan de Schepen van Welzijn 

 

Aan de Schepen van Welzijn werd advies gevraagd om de verkeersregels voor wandelingen in 

grote groepen na te vragen aan de bevoegde instanties.  

Hiervoor werd contact opgenomen met de mobiliteitsambtenaar Sanne Vanneste. 

Via Ann Schellaert werden de richtlijnen voor wandelen en fietsen  in groep verspreid naar  alle 

verenigingen. 

 

Einde legislatuur  

 

In januari wordt 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 februari 2019 zal dus opnieuw een oproep gedaan worden om u 

kandidaat te stellen om deel uit te maken van een adviesraad.  

De huidige ploeg heeft besloten om zich geen kandidaat meer te stellen. 

  

Voorstellen, ideeën tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement , subsidiereglement kunnen 

ingediend worden aan Ann Schellaert. 

Met de volgende legislatuur kan hier dan eventueel rekening mee gehouden worden.  

Misschien kan dit besproken worden tijdens  een van jullie bestuursvergaderingen. 

  

 

Informatievergadering Mantelzorgbijeenkomst door LST (Lokaal Steunpunt Thuiszorg) 

 

Jaarlijks wordt een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd door het Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Avelgem Zwevegem, Spiere Helkijn. De toegang is telkens gratis. Om praktische redenen wordt 

gevraagd om vooraf in te schrijven  bij de zorg coördinator   Wendy Forêt. De opkomst hiervan is 

eerder gering. Nochtans wordt de activiteit genoeg bekend gemaakt via de pers.   

De vraag is heeft deze organisatie nog verder nut voor de toekomst?  

Komen deze activiteiten misschien ook al aan bod in de respectievelijke seniorenverenigingen ?  

 

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   

 

 

 

 


