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De heer Frederik Maes is tijdelijk aanwezig voor punt 4.

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 30 maart 2015
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
PDH vraagt de verslagen van 9 feb en 30 maart digitaal te ontvangen.
2. Bespreking relevante briefwisseling en interne documenten
Geen vragen.
3. Werkgroep Seniorenweek
Voor de filmvertoning van Marina wacht RHU nog op het ontvangen van meer
praktische details van het verhuurbedrijf. Verder ligt alles vast voor de
dansnamiddag behalve de melding naar Sabam
4. Werkgroep langer thuis wonen
RCO geeft een korte uiteenzetting van zijn doelstelling. Hij wenst namelijk een
algemeen document op te stellen, een soort handleiding, die alle senioren kunnen
raadplegen. Dit document zal enerzijds alle mogelijkheden beschrijven om senioren
zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen en anderzijds zal het document
een compleet overzicht geven wat De Pinte en Zevergem kan bieden als alternatief.
Schepen EDS verwacht een positieve samenwerking te kunnen realiseren met het
OCMW.
Nu is de werkgroep bezig met het verzamelen van gegevens en hij denkt in de herfst
te starten.
5. Advies tarieven Moerkensheide.
Ieder lid heeft het voorstel ontvangen waar in het rood de wijzigingen worden
gemeld en ook de gewijzigde versie. Frederik geeft een kort overzicht en vraagt of
het mogelijk is het advies van de SR binnen een paar weken te mogen ontvangen.
Na rondvraag bij alle leden van de SR kan de AV de wijzigingen gunstig adviseren.
De secretaris zal het advies opmaken en indienen via de dienst Vrije Tijd.
6. Advies oprichting van de vzw EVA Vrije Tijd.
Ieder lid heeft de vraag om advies van de oprichting EVA vzw Vrije Tijd ontvangen.
Het bestuur heeft de vraag behandeld op 4 mei en een voorstel van advies
uitgewerkt.
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Haar besluit was dat de SR niet gekant is tegen de oprichting van deze vzw met in
acht name van volgende voorwaarde :
Na de oprichting van de vzw zou er een grondige evaluatie dienen te
gebeuren om bepaalde wijzigingen te kunnen doorvoeren zowel op gebied
van werking, modaliteiten, financiën, of andere punten.
De AV is akkoord met het advies en geeft opdracht aan de secretaris het nodige te
doen.
7. Invullen vragenlijst van de vzw Vlaamse Ouderenraad
De AV is akkoord om de vragenlijst in te vullen en digitaal te verzenden.
Het bestuur heeft op 4 mei de antwoorden voorbereid en mits enkele aanpassingen
heeft de AV geen verdere opmerkingen.
8. Varia
8.1- Verzekering vrijwilligers.
Iedereen heeft het “woordje uitleg” over de Verzekering burgerlijke en
Contractuele Aansprakelijkheid Gemeente De Pinte ontvangen.
RCO heeft dit document met een verzekeringsexpert besproken en heeft het
resultaat als voorstel voor advies uitgewerkt
Na bespreking is de AV van mening dat de drie aandachtspunten, in de nota van
RCO, beter als een vraagstelling aan de gemeente zou gestuurd worden voor verdere
verduidelijking. Daarna kan nog altijd een advies geformuleerd worden.
Volgende algemene vergadering : 21 september 2015 (om 9u in de raadzaal).
Einde vergadering.
Roland Counye

De voorzitter

Roger Huybrechts

De secretaris

