SR Seniorenraad

De Pinte – Zevergem

Verslag Algemene vergadering
Van 17 april 2014
COUNYE
BALCAEN
LEYS
HUYBRECHTS
BRAECKMAN
BLOMME
DE SCHRYVER

Aanwezig
Afwezig
Verontschuldigd

Roland
Mark
Andrea
Roger
Jacqueline
Guy
Eva

A
A
V
A
A
A
A

BAERTS
DE JAEGER
DEROOSE
DECOCK
DHAENENS
FERDINANDE
VERSCHRAEGEN
WEYTENS
WOSTYN

Erick
Magda
Antoine
Anniek
Piet
Rosette
Lieve
Jacques
Luc

A
A
A
V
A
A
A
A
V

A
AF
V

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 26 februari 2014
Voor punt 5.1 : werkgroep ontmoetingplaats senioren
3de paragraaf te wijzigen als volgt:
PDH zegt dat zij voor de jaarlijkse samenkomst van Gosa moeten uitwijken naar een
andere en grotere locatie in De Pinte. (dus niet naar een andere gemeente.)
Het verslag wordt mits deze verbetering unaniem goedgekeurd.
2. Bespreking relevante briefwisseling en interne documenten.
Volgende e-mails ontvangen:
2.1 Regionaal Platform ouderenadviesraad Regio Gent:
-a Doe mee aan de digitale week van 19 tot 27 april. Het is een initiatief van de
vzw LINC. Meer informatie bij Gentinfo en www.digitaleweek.be
-b Het programma van Senior-focus.
-c Een professionele opleiding voor het competent begeleiden van ouderen in "het
succesvol ouder worden"
2.2 Een schriftelijk antwoord van het Schepencollege op een brief van MBA
betreffende het initiatief van de SR om het informaticagebruik te bevorderen. (dit
wordt behandeld in pt. 4.1)
3. Aanpassing advies 003
De SR is akkoord om het advies 003 verder aan te vullen met concrete aanbevelingen
naar het Schepencollege om de bestaande ontmoetingscentra, mits een kleine kost,
aan te passen en in overeenstemming te brengen met de gedefinieerde criteria in
het advies.
Schepen EDS merkt op dat al enkele punten in het meerjarenplan opgenomen zijn en
benadrukt nogmaals (zie pt. 5.1 van AV van 26/02) om de adviezen zoveel mogelijk
te concretiseren.
In verband met Moerkensheide kan de SR nog geen advies uitbrengen en vraagt aan
Schepen EDS of de mogelijkheid bestaat om nog voor de officiële opening de site te
bezoeken onder deskundige begeleiding.
Zij zal ons zo snel mogelijk antwoorden om dit te organiseren vóór de volgende AV.
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4. Werkgroepen:
4.1 Communicatie
MBA heeft, als voorzitter van de werkgroep, een brief aan het Schepencollege
gestuurd met als hoofddoel de ondersteuning en de medewerking van de gemeente
te vragen betreffende het initiatief van de SR.
Het College heeft op 14 april een antwoord,via MBA, aan de SR gegeven. De brief
wordt in bijlage aan het verslag gehecht.
Anderzijds wil het Schepencollege zeer duidelijk melden dat de SR integraal deel
uitmaakt van de gemeente en zij zich strikt moeten houden aan de
reglementeringen en zij enkel kunnen handelen binnen de statutaire bepalingen.
Schepen EDS laat ons ook opmerken dat er budgetten voorzien zijn vanuit het MJP
voor terugdringen van internetongeletterdheid voor alle doelgroepen (500 €) en voor
infosessies (260 €) ten behoeve van senioren.
Alle leden van de SR zijn unaniem akkoord om te starten met het organiseren van
een infosessie gericht aan alle senioren van De Pinte en Zevergem om:
- het klimaat te peilen en interesses te detecteren bij senioren voor het
gebruik van het internet, PC, enz...
- hun kennis te onderzoeken van de "hard ware" (IPad, IPod, PC, tablet, enz)
- idem hun kennis van programma's, MS-office, e-mail, internet, browsers,...
- en tenslotte om na te gaan of er veel beginners zijn.
M.a.w. We willen de behoefte en de interesse meten op dit vlak in onze gemeente.
Eenmaal we de nood kennen bij senioren, kan de SR beslissen welke initiatieven er
verder ondernomen moeten worden.
PDH en EBA, als vertegenwoordigers van verenigingen, melden dat er voldoende
aanbod is in opleiding voor hun leden (MS-Word, internet, e-mail ...). De SR neemt
hier nota van en is er stellig van overtuigd dat zij een stimulerende rol kan spelen in
samenwerking met de verenigingen.
Besluit:
De SR organiseert de infosessie: datum, zaal, spreker, manier om de gewenste
inlichtingen te verkrijgen, enz...
MBA spreekt af om een tekst voor de volgende infokrant op te stellen die de
senioren zal stimuleren om die infosessie zeker niet te missen (tekst inbrengen
uiterlijk tegen 26 mei).
4.2 Seniorenweek
De werkgroep is een eerste maal samengekomen op 7 maart, waarvan iedereen het
verslag heeft ontvangen.
RHU heeft van alle artiesten de bevestiging met hun voorwaarden ontvangen voor de
optredens op de gevraagde data. Wanneer de SR akkoord gaat met de voorstellen,
kunnen de genomen opties met de artiesten bekrachtigd worden.

De programma's werden als volgt afgesproken :
Woensdag 19/11:
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Zaal Begonia
Prijzen :
Frank Degruyter: 60min
Roland
Sabam (schatting)

424,-€
280,-€
150,-€
Subtotaal

854,-€

Programma:
14u tot 15u dansmuziek door Roland
15u tot 16u Vertellingen door Frank Degruyter
(De muziekanten kunnen pauzeren met koffie en gebak)
16u tot17u30 dansmuziek door Roland
Vrijdag 21/11 :
Zaal OCP
Prijzen:
Koen Bossuyt 2x30min
Johnny and the Blackboys (dansmuziek 2x 50 min)
(Sabam is inbegrepen in de vraagprijs)
Subtotaal

360,-€ ( 2x45min) 410,-€
220,-€
580,-€

Programma:
14u tot 14u50 animatie en (dans)muziek door Johnny and the Blackboys
14u50 tot 15u20 goochelen met Koen Bossuyt (30 min)
15u20 tot 15u35 pauze ( we stellen voor met koffie en koek of gebak)
15u35 tot 16u05 goochelen met Koen Bossuyt (30 min)
16u10 tot 17u animatie en (dans)muziek door Johnny and the Blackboys.
Algemeen totaal is

1434,-€

De SR adviseert dit programma positief. De schepen dringt aan om binnen het
voorziene budget te blijven (1500€ BTW alles in, alle kosten) en de inkomsten
dienen apart geboekt te worden (mogen niet dienen om de kosten te betalen)
Volgens het takenplan zal de werkgroep begin mei samenkomen om de
ingangsprijzen vast te leggen, een tekst op te stellen voor de infokrant en een
basisontwerp te maken voor de flyer en affiche.
5. Dienst vrije Tijd Sport
In het verslag van de raad van bestuur van 24 maart (in het bezit van alle leden) is in
detail beschreven hoe de dienst de bewoners van het WZC en de" sportelende"
senioren in het OCP nader tot elkaar wil brengen. De bedoeling is om de bewoners
aan te zetten tot "meer bewegen".
Hierbij vraagt de Dienst Vrije Tijd aan de SR met zijn verenigingen deze actie te
ondersteunen, er ruchtbaarheid aan te geven en eventueel actief eraan deel te
nemen.
Een eerste stap is dat de senioren curve-bowls van het OCP zich op 22 april
verplaatsen naar het WZC en op 10 juni zullen de bewoners van het WZC present
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zijn in het OCP.
op 1 juli organiseert de dienst een bowlingnamiddag voor de bewoners van het WZC
en de senioren van de gemeente worden eveneens uitgenodigd voor een partijtje
mee te spelen. De SR vraagt aan de verenigingen dit ook bekend te maken (een
melding komt in de infokrant). Eventuele sportievelingen kunnen zich laten
inschrijven in het OCP vóór 13 juni en de deelname is gratis.
Er worden nog andere initiatieven onderzocht zoals zwemmen, 10.000-stappenactie,
danslessen, petanque,...
De SR heeft hier nota van genomen en zal deze actie positief ondersteunen.
6. Senioren in het verkeer
MBA heeft contact gehad met senioren van een kustgemeente en vernomen dat er
een lezing werd georganiseerd handelend over "senioren in het verkeer".
Hij heeft dan op eigen initiatief contact genomen met de politie van de gemeente
(mr De Vos) en er was onmiddellijk een grote bereidheid om dit onderwerp verder
uit te werken.
De SR is akkoord dit actueel themapunt mede te organiseren.
Schepen EDS vindt dit een prachtig initiatief.
EBA deelt mede dat OKRA reeds praktische sessies organiseert voor het gebruik van
de elektrische fiets in het verkeer ( max. 25 senioren per sessie kunnen een
elektrische fiets zelf uit proberen).
De SR stelt 7 oktober in de namiddag voor om dit thema te laten behandelen in
samenwerking met de politie van de gemeente( bvb in de raadzaal).
Enkele leden vragen naast de auto het gebruik van de fiets in het verkeer niet te
vergeten.
7. Varia
De voorzitter meldt dat de 2 punten gemeld in de agenda geschrapt worden.
8. Volgende AV : 10 juni om 14u in de Raadzaal
Einde vergadering.
Roland Counye

De voorzitter

Roger Huybrechts

De secretaris

