Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 23 december 2015

Aanwezig : Leaerts Gaby
Aerts Paula
Beets Bertha
De Coster Raymonde
De Meutter Joris
Gevers Geert
Moens Lena
Poels Marcel
Vander Niepen Jacqueline
Van Quickenborne Charles

Voorzitter
Geïnteresseerde burger
Okra Erps-Kwerps
55 plus
Geïnteresseerde burger
Centrumleider
55 plus
Okra Meerbeek
NEOS
Geïnteresseerde burger

Verontschuldigd :
Geets Michele
Goeminne Kristien
Thienpont Alexandra
Vrebos Berthe

Welzijnshuis
Schepen seniorenbeleid
Voorzitter OCMW
Okra Erps-Kwerps

Afwezig :
De Vleesschauwer Agnes
Carels Yvo
Gielis Els
Van Biervliet Luk

Okra Meerbeek
Vl@s
Bewonersraad Rusthuis EK
Vl@s

1. Agenda













Voorstellen nieuwe medewerkster: Jasmien Jossart
Sportaanbod voor senioren
Goedkeuring agenda 9 maart
Goedkeuring verslag 23 december 2015
Residentie hertog Jan – samenwerking met verenigingen
Seniorenfeest 12 april – winterfeest 8 november
Bedanking vrijwilligers vanuit de gemeente
Verslag vrijetijd coördinatieoverleg
Verslag ROAS
Varia
Volgende vergaderingen: juni – september
Etentje?
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2. Goedkeuring agenda 16.09.2015
De agenda wordt goedgekeurd

3. Goedkeuring verslag vergadering 16.09.2015
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Organisatie seniorenfeesten 2016
 Senioren lentefeest
Datum: dinsdag 12/04/2016
Programma: Margriet Hermans en Celine Deloof (moeder en dochter), dit
moet nog definitief bevestigd worden
Artikel Zoeklicht: moet binnen zijn bij de redactieraad voor 20 februari, Michèle
zorgt hiervoor
Praktische afspraken worden gemaakt tijdens de volgende adviesraad (07/03)
 Senioren winterfeest
Danny Fabri heeft aangegeven dat hij terug een keer naar Kortenberg wil
komen. Gaby zal bij hem informeren of we ook eens speciale prijs krijgen
omdat hij inwoner is van Kortenberg. Om zijn programma verder aan te vullen,
kunnen we Clown Albert vragen. Dit wordt volgende adviesraad verder
besproken.
5. Subsidie seniorenverenigingen
Voor de periode september 2014 – augustus 2015 heeft elke erkende
seniorenvereniging 380 euro ontvangen.
Voor de periode september 2015 – augustus 2016 is het reglement
werkingssubsidies van kracht (net zoals voor alle andere verenigingen). Op
basis van een aantal parameters worden punten toegekend. Per punt zal er
elk jaar een subsidiebedrag worden betaald. Het bedrag van de subsidies kan
dus elk jaar verschillend zijn.
De belangrijkste zaken (op basis waarvan de subsidies berekend zullen
worden) zijn:
-

Het aantal leden op 1 moment van het jaar (bijvoorbeeld op 1 september of 1
januari)

-

Het aantal activiteiten die georganiseerd worden. Als bewijs kan je hiervoor
een uitnodigingsbrief, het jaarprogramma, een folder, een affiche, … bij het
aanvraagdossier steken.
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De gemeente stuurt in juni een brief naar de verenigingen voor het aanvragen
van de werkings- en erkenningstoelage.
6. Terugblik sporteldag, seniorenweek, 50 jaar Okra, seniorenfeest, etentje
Minder volk dan vorig jaar
-

Te laat met reclame en inschrijvingen begonnen
Reclame moet minstens 6 weken op voorhand naar de verenigingen gestuurd
worden.
Al in september in Zoeklicht publiceren.
Aandachtspunt: dansinitiatie, dit kan steeds aan de Seniorinas gevraagd
worden.

 Seniorenweek (november)
Vl@s en het dienstencentrum organiseerden een gezamenlijke activiteit.
In 2016 valt de seniorenweek van 21 tot 27 november. De dansnamiddag valt
in die week (24/11). Voorstel voor volgend jaar: alle seniorenverenigingen die
een activiteit tijdens die week organiseren, kunnen samen een artikel in
Zoeklicht november plaatsen. Tijdens de volgende vergaderingen komen we
hierop terug.
 50 jaar Okra Erps-Kwerps
De viering is zeer goed verlopen en er was veel volk. Spijtig dat er van de
andere verenigingen niet veel personen aanwezig waren.
 Winterseniorenfeest
Was zeer goed, het optreden was ook zeer goed (staande ovatie). Het geluid
was wel wat te luid. Er zal nagekeken worden of daarover er iets in de
contracten kan opgenomen worden.
 Etentje seniorenraad
Er waren 19 aanwezigen, het eten was lekker
Volgende vergadering woensdag 9 maart 2016 om 15u

Verslag : Geert Gevers
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