Verslag vergadering Seniorenadviesraad van 16 september 2015

Aanwezig:

Joris De Meutter
Marcel Poels
Bertha Beets
Charles Van Quickenborne
Kristien Goeminne
Gaby Leaerts
Berthe Vrebos
Luc van Biervliet
Paula Aerts
Lena Moens
Raymonde De Coster

Voorzitter
Okra Meerbeek
Okra Erps-Kwerps
geïnteresseerde burger
Schepen seniorenbeleid
de Seniorinas
Okra Erps-Kwerps
Vl@s
geïnteresseerde burger
55 plus
55 plus

Verontschuldigd:

Geert Gevers
Jacqueline Vander Niepen
Els Gielis

Centrumleider
NEOS
bewonersraad rusthuis Erps-Kwerps

1. Agenda:
-goedkeuring agenda 16 september 2015
-goedkeuring verslag 24 juni 2015
-data dansnamiddagen
-winterfeest senioren
-gemeentelijk dagaanbod senioren
-sporteldag
-provinciale themadag: ouderen in vervoer(ing)
-ontslag huidige voorzitter
-verkiezing nieuwe voorzitter
-rondvraag
-volgende vergadering: 23 december 2015
-vastleggen data receptie januari en vergadering maart 2016

2. Welkom door de voorzitter
Verschuiving van agendapunten omwille van aanwezigheid van Wim van de sportdienst
3. Wim van de sportdiens komt uitleg geven over:
–sporteldag: dinsdag 6 oktober in en rond Colomba
Inschrijvingen via de uit-balie 4-5 euro
Folders en affiches worden verdeeld per vereniging
–dagaanbod vrije tijd: flyers zijn volgende week ter beschikking
Alle inschrijvingen ook via de uit-balie
Raymonde vult nog aan dat op 16 oktober, als afsluiting van de ontmoetingsweek, er in
Berkenhof een receptie plaatsvindt en geeft tevens wat bijkomende informatie over dit
nieuwe initiatief
4. Goedkeuring agenda 16 september :
agenda wordt goedgekeurd

5. Goedkeuring verslag 24 juni:
verslag wordt goedgekeurd na bevestiging van datum volgende vergadering
- 23 ipv 16 december
Kristien bevestigt de goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement voor
seniorenverenigingen en bezorgt iedereen een papieren versie ervan
6. Data dansnamiddagen:
flyers beschikbaar voor de geïnteresseerden en om volgende week in de zaal te leggen.
Info over hulp voor volgende week, vooral ook door afwezigheid van Michèle.
7. Winterfeest senioren:
10 november 2015 in Colomba, 14u30, inkom 5 euro
Marjan Berger en Albert, nadien nog uurtje “bal”
Folders en affiches worden uitgedeeld, werkverdeling wordt nog snel overlopen
Michèle wordt voor deze organisatie ook erg gemist!
8. Provinciale themadag “ouderen in vervoer(ing):
9 oktober 2015 van 9u30 tot 16u15, in het provinciehuis te Leuven
Inschrijven voor 2 oktober, formulieren worden uitgedeeld of via mail
9. Ontslag huidige voorzitter Joris De Meutter
Joris overloopt zijn loopbaan in de seniorenraad en gaat over tot het volgende punt:
10. Verkiezing nieuwe voorzitter:
Gaby Leaerts wordt voorgesteld en verkozen. Er waren geen andere kandidaten.
Voordracht in de gemeenteraad gebeurt in november
11. Rondvraag en varia:
-Joris ontvangt een geschenkmand uit naam van alle leden
-herinnering: alle verenigingen moeten hun erkenning vernieuwen
-OKRA Erps-Kwerps bestaat 50 jaar en nodigt de leden van de adviesraad uit op hun viering:
17 oktober misviering om 12u in de kerk van Kwerps, nadien receptie
Gelieve uw aanwezigheid kenbaar te maken voor 1 oktober bij Maurits Roeckx: 02/7598216
of maurits.roeckx@pandora.be
Om 15 uur wordt in het Erfgoedhuis de tentoonstelling geopend in aanwezigheid van de
burgemeester
-Luc legt uit dat er tijdens de Seniorenweek op 17 november in Berkenhof een interessante
namiddag doorgaat over “mobiliteit na 55” in een organisatie van verschillende
verenigingen: RAMF – dienstencentrum – mobiel21 - Vl@s
De lezing start om 14 uur.
-kan de vergadering van de seniorenraad doorgaan in de raadszaal? Daar is een
geluidsinstallatie die de verstaanbaarheid zou verbeteren
12. Data:
Sinterklaasetentje voor leden van de seniorenraad, vrijwilligers dansnamiddagen en hun
partners: zonder tegenbericht op 7 december om 12 uur in Berkenhof.
Een uitnodiging volgt nog.
Volgende vergaderingen: 23 december – 9 maart 2016
Nieuwjaarsreceptie: 13 januari 2016 – 14 uur

