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Verslag installatievergadering nieuwe seniorenraad
Verslag van 10/10/2019
AANWEZIG
Laurent De Vos
Frans Naessens
Anniek Decock
Lieve Van Lancker
Thomas Barbé
Martin Van Peteghem
Lieve Verschraege
Jacqueline Braeckman
Yo Deconinck
Jeanine Maes
Colette Verslype
Chris Yvergneaux
Inge Willems
AFWEZIG
Yves Piqué

1. Welkom
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en overloopt de aanwezigheden.
2. Goedkeuring verslag AV van 26/8/2019
Het verslag van de installatievergadering wordt unaniem goedgekeurd.
3. Seniorenweek
De voorzitter verontschuldigt zich omdat er al veel beslissingen genomen zijn voor deze
Seniorenweek, maar dit moest tijdig gebeuren om alles op tijd rond te krijgen.
De tekst voor het infoblad, de flyers (zie bijlage), zaalreservering, film enz. zijn allemaal geregeld.
De voorzitter overloopt het programma (zie bijlage) en geeft meer uitleg.
Het kostenplaatje van de seniorenweek wordt geraamd op 780,00 euro, minder dan vorig jaar. Dit
komt vooral door het wegvallen van de dansnamiddag met orkest.
Op de volgende Algemene Vergadering volgt een evaluatie.
4. Aanpassen Statuten en Huishoudelijk Reglement
Er wordt begonnen met alle punten te overlopen en te kijken of de voorgestelde wijzigingen door
iedereen aanvaard kunnen worden.
Algemeen wordt gesteld dat de huidige statuten veel te uitgebreid en log zijn.
Schepen Van Lancker heeft een voorbeeld van statuten van de pas nieuw samengestelde Gezinsraad
waarbij alles heel erg vereenvoudigd is en stelt voor dit als leidraad te nemen voor de hervorming
van de statuten van de vernieuwde seniorenraad.
De voorzitter zal aan de hand van dit document een voorstel opmaken dat op de volgende
vergadering kan besproken worden.
Het huishoudelijk reglement zal daarna aangepast worden.
5. Aanstellen van een secretaris voor de seniorenraad
Kandidaat: Yo De Coninck, wordt unaniem verkozen
6. Kandidaat vervanger voor de mobiliteitsraad
Frans Naessens stelt zich kandidaat, Chris Yvergneaux neemt de taak van vervangster op zich.
7. Adviezen
Aangezien er door de huidige Seniorenraad nog geen adviezen opgesteld werden worden de adviezen
van de vorige raad eens doorlopen.
8. Meerjarenplan gemeente De Pinte
Op maandag 21 oktober wordt het Meerjarenplan van gemeente De Pinte voorgesteld, 19u30 in de
Cultuurzaal van het OCP. De seniorenraad zal aanwezig zijn met een 5-tal leden + Inge. Na de
voorstelling kan de seniorenraad dan advies uitbrengen.
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9. 11 november
Er wordt beslist om dit jaar een bloemstuk aan te kopen voor de herdenking in De Pinte én de
herdenking in Zevergem. De voorzitter zal deze bloemstukken afgeven na de dienst.
10. Financieel verslag
Het ‘groot’ kasboek van de vorige raad wordt gemoderniseerd.
Er is momenteel 114,66 euro in kas.
De penningmeester zal dit laten aanzuiveren tot het basisbedrag waar elke raad recht op heeft en zal
hiervoor een aanvraag richten aan de financiële dienst.
11. Varia en rondvraag
o Daar er vorige vergadering een paar personen verontschuldigd waren stelt iedereen zichzelf
nog eens voor.
o De leeftijdsgrens van de seniorenraad stond op 65 jaar, deze wordt verlaagd naar 55+.
o Er zal nog wat hulp nodig zijn tijdens de activiteiten van de seniorenweek, wie wil helpen
kan dit melden bij de voorzitter.
o Beginuur van de vergaderingen wordt behouden op 9u30, en er zullen minimum 3
vergaderingen per jaar gehouden worden.
12. Volgende vergadering
Volgende algemene vergadering: donderdag 12 december 2019 om 9u30, raadzaal van het OCMW.
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