Verslag vergadering seniorenadviesraad van 24 juni 2015
Aanwezig:
Joris De Meutter
voorzitter
Kristien Goeminne
schepen seniorenbeleid
Bertha Beets
Okra Erps-Kwerps
Charles Van Quickenborne geïnteresseerde burger
Marcel Poels
Okra Meerbeek
Gaby Leaerts
de Seniorinas
Raymonde De Coster
55 plus
Geert Gevers
centrumleider
Lena Moens
55 plus
Jacqueline Vander Niepen NEOS
Berthe Vrebos
Okra Erps-Kwerps
Veerle Cammaerts
diensthoofd vrije tijd
Verontschuldigd:
Paula Aerts
geïnteresseerde burger

Agenda:
- Goedkeuring agenda vergadering 24 juni
- Goedkeuring vorig verslag
- Bespreking subsidiereglement m.m.v. Veerle
- Opstellen advies subsidiereglement
- Toelichting mobiliteitsaanbod provincie Vlaams- Brabant
- Rondvraag
- Data volgende vergaderingen
Goedkeuring agenda 24 juni 2015
De agenda wordt goedgekeurd
Goedkeuring verslag vergadering 18 maart
Het verslag wordt goedgekeurd na opmerking van Veerle dat het subsidiebedrag voor de
verenigingen voor 2015 geen 8/12 bedraagt, maar wel 380 euro, het volledig bedrag
Bespreking subsidiereglement
Veerle antwoordt op enkele vragen van Raymonde en Jacqueline
Na verduidelijking zijn alle aanwezigen akkoord met de formulering van dit subsidiereglement
Opstellen advies i.v.m. subsidiereglement seniorenverenigingen
Er wordt een positief advies opgesteld door alle aanwezigen en ondertekend door de voorzitter en
de ondervoorzitter
Mobiliteitsaanbod Vlaams-Brabant
Gaby geeft een korte uitleg over alle mogelijkheden die er zijn i.v.m. vervoersmogelijkheden voor
senioren en minder mobielen
Het gratis nummer van MAV Vlaams-Brabant (mobiliteitscentrales aangepast vervoer) wordt nog
eens doorgegeven: 0800-26990
Verdere info is steeds beschikbaar

Varia :
BBQ vrijwilligers
Enquête markt Kortenberg
Woordje van Joris: vertelt dat hij 22 jaar voorzitter is van de seniorenadviesraad en, gezien zijn
leeftijd (81) de fakkel wil doorgeven. Hij neemt ontslag als voorzitter september 2015.
Er zal tijdens de vergadering van september een nieuwe voorzitter gekozen worden uit en door de
leden van de adviesraad.
Er wordt gevraagd de kandidaturen in te sturen bij de voorzitter voor 15 augustus.
Joris wordt door alle aanwezigen hartelijk bedankt voor die vele jaren van toewijding!
Data volgende vergaderingen:
16 september 2015 – 15 uur
16 december 2015 - 15 uur

