Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 04 september 2018

Aanwezig:
Leaerts Gaby
Beets Bertha
De Coster Raymonde
De Meutter Joris
Goeminne Kristien
Vanhemelrijck Katty
Van Quickenborne Charles
Vander Niepen Jacqueline
Vrebos Berthe

voorzitster
Okra Erps-Kwerps
55 plus
Geïnteresseerde burger
schepen seniorenbeleid
Welzijnshuis
Geïnteresseerde burger
NEOS
Okra Erps-Kwerps

Verontschuldigd:
Aerts Paula
Albertine Arijs
Gevers Geert
Gielis Els
Poels Marcel

Geïnteresseerde
burger
Geïnteresseerde
burger
welzijnshuis
Bewonersraad Rusthuis EK
Okra Meerbeek

Afwezig:
Carels Yvo
Criel Raf
De Vleeschauwer Agnes
Noppe Magda
Thienpont Alexandra
Van Raepenbusch Anne-Marie

Vl@s
Residentie Hertog Jan
Okra Meerbeek
55 PLUS Kortenberg
Voorzitter OCMW
Bib Kortenberg

1. Agenda
Agenda :
- Goedkeuring agenda 04.09.2018
- Goedkeuring verslag 05.06.2018
- Speciale verjaardag dansnamiddagen
- Zingen in de Bib
- Sporteldag (dinsdag 16 oktober)
- Afbraak Berkenhof
- wijkwerking
- Varia en rondvraag
- Volgende vergadering
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2. Goedkeuring agenda 05.06.2018
De agenda wordt goedgekeurd
Extra agendapunten:
- subsidies seniorenverenigingen
- etentje raad en vrijwilligers
- verenigingsgids: wordt in vraag gesteld!
- toelichting wijkwerking door Jan Corbeel

3. Goedkeuring verslag vergadering 06.03.2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Speciale verjaardag dansnamiddagen
Op 23/10/2003 was de eerste dansnamiddag. Dat is dit jaar 15 jaar geleden!
De verjaardag zal op gepaste wijze worden gevierd op de dansnamiddag van
25 oktober.
5. Zingen in de Bib
- Is een organisatie van de seniorenwerking in de bibliotheek
- Het repertoire zal grotendeels uit Nederlandstalige liedjes bestaan
- In het zoeklicht staat de uitleg voor het inschrijven voor dit event
De flyer zal digitaal doorgestuurd worden naar de leden van de seniorenadviesraad.
Hij is tijdens de vergadering ook beschikbaar op paier.
6. Sporteldag (dinsdag 16 oktober)

-

De Sporteldag gaat door op dinsdag 16 oktober (Wim Huygen geeft uitleg over
deze dag)
Er werden affiches en flyers meegegeven om uit te delen in de verenigingen
Volgend programma werd opgesteld:
Ochtend
09:00: Ontvangst
09:30-10:30: Massaopwarming
09:30-12:00: fitheidstest – volkssporten – petanque – huifkar –
katapultschieten – badminton – tafeltennis
11:00-12:00: Drums Alive – jazzdans
Middag
12:00-13:00: Keuze uit 2 belegde broodjes (4 EURO) of Spaghetti bolognaise
(9 EURO)
Namiddag
13:00-14:00: Drums Alive – seniorendans
14:00-15:00: Drums Alive – yoga
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14:00-15:30: Fietstocht (eigen fiets)
13:00-15:30: fitheidstest – volkssporten – petanque – huifkar –
katapultschieten – badminton – tafeltennis
15:30-16:00: Afsluiten van de dag met vieruurtje
Flyer zal digitaal
Seniorenadviesraad

doorgestuurd

worden

naar

de

leden

van

de

Dit jaar is er geen aandenken voorzien.
Als je meerdere mensen wilt inschrijven in 1x ->UiT-Balie Bib
Als je persoonlijk inschrijft-> www.kortenberg.be/kwandoo
Inschrijven kan tot 09/10/2018

7. Afbraak Berkenhof

-

Afbraak Berkenhof is voltooid – geen verdere update over opbouw
55+ heeft activiteiten verplaatst naar GC Colomba
NEOS heeft activiteiten verplaatst naar de Abdij
De verenigingen ondervinden geen noemenswaardige problemen!

8. Wijkwerking
Jan Corbeel geeft uitleg over Wijkwerking.
Bedoeling:
Tijd werkloos -> geen oplossing in reguliere werkkring
Mensen opnieuw in maatschappij inschakelen + werkervaring opdoen
Kostprijs:
7.45 Euro per cheque/uur – 30% fiscaal aftrekbaar
Betaling via Edenred
Wie:
Particulieren – verenigingen – Scholen: alleen voor specifieke klussen
Je kan op de site van VDAB nakijken wat voor je gemeente is toegestaan van
klussen
Info:
Jan Corbeel: Wijk-Werkbemiddelaar Tervuren-Kortenberg- Herent
0470/71.19.29
jan.corbeel@vdab.be
Jan heeft zitdagen in het gemeentehuis in Kortenberg
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9. Varia en rondvraag
-

Raymonde De Coster gaat akkoord om nieuwe penningmeester te worden, dit
wordt met dank aanvaard door alle leden.

-

Aanvraag subsidie erkende seniorenverenigingen 2018-2019 : Ontvangen van
Seniorinas en NEOS
Plantjesweekend ‘Kom op tegen kanker’: Je kan je nog altijd als vrijwilliger opgeven
Etentje: Donderdag 13 december – Dit zal doorgaan in een commercieel restaurant
Er werd gevraagd dat de activiteiten van het dienstencentrum vroeger zouden worden
bekendgemaakt zodat deze beter op elkaar kunnen worden afgestemd met andere
verenigingen. Het zou
handig zijn als iedereen samenwerkt. Indien het
dienstencentrum hun activiteiten zou doorgeven aan de verenigingen kunnen ze dit
ook opnemen in hun nieuwsbrief
Afgevaardigde rusthuizen/senioren voordragen voor stakeholders consultatie naar
aanleiding van de omgevingsanalyse na de verkiezingen.
Gaby kan niet naar deze vergadering op maandag 17 september – geen andere
vrijwilliger – er is besloten om het memorandum van de seniorenraad naar Annelies
Laeremans te sturen, zij geeft het door naar de verantwoordelijke van de bijeenkomst.

-

-

10. Volgende vergadering
Volgende vergadering: dinsdag 18 december in cafetaria van het AC.
Verslag: Katty Vanhemelrijck
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