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1. Opvolging en goedkeuring verslag vergadering db dd 20/03/2017
Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
- Bushokje in Roeselaarsestraat is er (maar geeft weinig beschutting bij regen). In
Koolskamp is er nog steeds geen bushokje.
- Bord met KM-stand in stationsstraat werkt nog altijd niet juist.
- In Ardooie Binnenste Buiten stond de oproep van de zichtbare huisnummers vermeld.

2. Verdeling subsidies gemeente aan de seniorenverenigingen
Totaal te
verdelen
subsidie:

2.098,0
op rek. BE08 9730 8703 6013 van

Seniorenraad:

forfaitair = Seniorenadviesraad Ardooie

310,00

WZC-werking:

forfaitair = op rek. BE45 7512 0606 2089 van OKRA-Centrum*

150,00

WZC-werking:

forfaitair = OKRA-Koolskamp

op rek. BE75 8508 3771 6751 van
150,00

LBG

rek. BE87 7380 0676 8194 van LBG
6.470 10,98% = Ardooie-Koolskamp

163,46

S-Plus

rek. BE18 9790 7794 5565 van Ard.
5.984 10,16% = Seniorenclub S-Plus

151,18

OKRA-C

14.485 24,59% = rek. BE45 7512 0606 2089 van OKRA-Centrum

OKRA-T

4.807

8,16% = rek. BE60 8002 2309 9270 van OKRA-Tasse

OKRA-K

rek. BE75 8508 3771 6751 van OKRA6.664 11,31% = Koolskamp

365,94
121,44

168,36

NEOS
VLAS
TOTAAL

rek. BE32 4628 1471 3102 van NEOS
18.104 30,74% = Ardooie-Koolskamp
2.385
58.899

457,37

4,05% = rek. BE92 9730 8184 7523 van VLAS Ardooie
100% =

60,25
1.488,00

Totaal door de gemeente toegekende subsidies

2.098,00

De lijst is opgemaakt door Renaat, gecontroleerd door Erik en doorgestuurd naar de
gemeente.
Vaststelling: de te krijgen subsidiemiddelen zijn per seniorenvereniging ongeveer gelijk.
Wel is het totaal aantal leden die zijn aangesloten in een seniorenvereniging lichtjes aan
het dalen.
Vraag vanuit de leden van het dagelijks bestuur: het bedrag van 2098 euro is al
verschillende jaren niet verhoogd. We vragen een duidelijke substantiële verhoging van
het budget dat ter beschikking wordt gesteld van de SAR.
Marleen geeft aan dat elke 5 jaar het bedrag wordt opgetrokken. Een overzicht van de
gegeven SAR-subsidies wordt opgevraagd door Marleen.
De Albertzaal (cafetaria) krijgen de seniorenvereningen gratis ter beschikking. Voor de
andere zalen dient betaalt te worden. De verenigingen van Koolskamp zijn in het nadeel:
zij komen niet naar de Albertzaal, dus betalen zij bij elk gebruik van het Zonneke. Een
neutraal overzicht van de gemaakte kosten voor zaalgebruik in Kooskamp, kan op
jaarbasis het verschil aantonen in vergelijking met andere verenigingen die qua ligging
veel beroep kunnen doen op de Albertzaal.
Ook de winst van de inkomsten van het drankverbruik zijn voor de gemeente.

3. Voorbereiding memorandum ifv gemeenteraadsverkiezingen 2018: bepalen van
de processtappen
Oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
We willen vanuit de SAR de prioriteiten voor het ouderenbeleid opnemen in een
gemeenschappelijk memorandum dat we willen bezorgen tegen midden februari 2018 aan
de verschillende politieke partijen (en zo kunnen ze er dan rekening mee houden in de
opmaak van hun partijprogramma).
We willen geen nieuwe enquête opstellen, afnemen en verwerken (dit vraagt te veel tijd),
maar op basis van enerzijds van de resultaten van het behoeftenonderzoek van 2010
(kijken wat al gerealisserd is en wat nog 'to do' staat) en de punten die de voorbije jaren op
de SAR-agenda hebben gestaan en wat leeft in de seniorenverenigingen (te bespreken in
de besturen van de seniorenverenigingen) en de resultaten van de bestuurlijke
beleidscyclus voor senioren (opgemaakt door het OCMW) komen tot een gedragen
memorandumtekst.
Bekendmaking zal gebeuren met de nodige perscommunicatie.

Afspraken:
- Een klein werkgroepje (met uit elke seniorenvereniging 1 vertegenwoordigen) samen te
stellen die zich tot doel wil stellen een memorandum op te stellen tegen begin 2018. Het
memorandum zal goedgekeurd moeten worden op de AV van januari 2017.
De verenigingen geven tegen 21 augustus een naam door van wie zal zetelen in de
werkgroep. Een eerste bijeenkomst van de werkgroep zal plaatsvinden op 29/08/2017 om
9u30 in de vergaderzaal van het woonzorgcentrum. Op de eerste bijeenkomst wordt een
voorzitter en secretaris gekozen. Marleen sluit ook aan.
Elk lid zorgt dat er terugkoppeling is voorzien naar zijn vereniging. Prognose: 3
bijeenkomsten van de werkgroep om te komen tot een eindresultaat.
- Op de AV van 2 oktober wordt gevraagd dat de OCMW-secretaris de stand van zaken
toelicht van de resultaten van de huidige bestuurlijke beleidscyclus.
- Het werkgroepje bekijkt de stand van zaken van de realisatie van het
behoeftenonderzoek 2010 en
- De individuele verenigingen bespreken in hun bestuur tegen 18/09/2017 (= volgende
dagelijkse bestuur van de SAR) hun headlines prioriteiten vanuit hun vereniging.
- Aan de voorzitters van de verschillende seniorenverenigingen wordt de handleiding 'De
stappen naar een memorandum' bezorgd, zodat de enquête die er in opgenomen is kan
dienen als globale leidraad voor de bevraging in hun bestuur.

4. Vorming voor SAR ism met familieraad WZC Sint Vincentius.
Uitwerking van vormende activiteit over de toekomst van de zorg, de beleidsintenties,
meer thuiszorg, afbouw residentiële zorg, betaalbare zorg, persoonsvolgende financiering
en de gevolgen die dit heeft voor de senioren is in volle voorbereiding.
De familieraad van het wzc Sint Vincentius is bereid in samenwerking met de SAR een
info-avond rond dit thema te brengen. De koepelorganisatie Zorgnet zal zorgen voor een
spreker. De avond is gepland op donderdag 23 november 2017 en zal starten om 19u30 in
de cafetaria van het woonzorgcentrum.
Thema's zoals mantelzorg, laagdrempelige zorg, veranderingen in de ziekenhuizen,...
zullen mee opgenomen worden in het betoog.
Voldoende flyers voor de leden van de seniorenverenigingen worden bezorgd door Renaat
aan de verschillende seniorenverenigingen tegen de volgende bijeenkomst van het DB op
18/09.

5. Financies
Jan licht toe. Huidige stand rekening: 958 euro. Er waren geen bewegingen.

6. Nieuws uit de adviesraden WOAS,Vlaamse Ouderenraad
- Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen staat het thema 'uitwerking en tot
standkoming van memorandum' overal op de agenda.
- Gezien persoonsvolgende materies na 2017 geen opdracht meer zijn voor de provincie,
kwam de verdere continuering van de organen (o.A. WOAS) ter sprake. Er is de volle
intentie om de werkingen verder te zetten, maar de logistieke en zaalondersteuning valt
weg.
- Nils Vandeweghe is de nieuwe directeur van de Vlaamse Ouderenraad.
- In de Regionale kern WOAS heeft de gemeente Ruislede en Izegem hun werking voor
senioren voorgesteld.

7. Stand van zaken seniorenweek 2017
De werkgroep seniorenweek is terug geactiveerd. Robrecht zitte de samenkomst in het
WZC op 30/06 voor en geeft verslag.
- Behoud van samen-tafelen-formule in het WZC Sint Vincentius en de seniorenmatiné in
het Hofland voor wie zich inschrijft.
- Vormende filmnamiddag als vormingselement:
'Tot in den draai' is een documentaire over leven met het einde in zicht. Zes palliatieve
patiënten vertellen elk hun moedig verhaal.
We tonen de documentaire en bieden daarna taart en koffie en een panelgesprek ter
nabespreking aan. Op de tafel worden briefjes voorzien met balpen om eventuele vragen
te krijgen van het publiek.
In het panelgesprek zal de referentie palliatieve zorg zitten van het WZC (Greet Driessens)
en vertegenwoordiging vanuit het pallitiatieve netwerk van onze streek (Dario Gaytant
heeft reeds bevestigd). Ook Filip Lesy van het ziekenhuis van Izegem participeert.
Ook de huisartsenkring wordt gevraagd een dokter af te vaardigen.
- Marleen bekeek de beschikbaarheid van het Hofland: zaal vrij op vrijdag 13/10. Dit is
vastgezet.
Zeer belangrijk appel: in de seniorenweek plannen de verenigingen geen activiteiten op
maandag en vrijdag, zodat de leden vrij zijn voor de activiteit op vrijdag 13/10.
Afspraken:
- Paul Lutten wil een perstekstje opstellen tegen eind augustus, zodat dit kan opgenomen
worden in Ardooie Binnenste Buiten.
- Brenda zorgt met Jessie voor de flyer met inschrijvingsstrook zodat alles per vereniging
tegen begin augustus kan afgehaald worden op het OCMW.

- Vrijwilligers die kunnen meehelpen (vooral voor de vrijdagnamiddag in het Hofland)
kunnen zich melden naar Renaat (renaat.lemey@openkring.be - 051/740260) of bij
Brenda in het OCMW.
- Aan de creawerking van de Loods wordt gevraagd om iets dreatief te maken voor op de
tafels van Samen Tafelen en voor de koffietafels in het Hofland.

8. Toelichting aan de SAR-leden
- Eerste bijeenkomst centrumraad van de Zilver aan Zet Loods-werking
(vertegenwoordiging van Daniël Devoldere en Luc Jacobs)
Ter voorbereiding van een toekomstig Lokaal dienstencentrum, wordt een centrumraadstuurgroep geïnstalleerd die het Zilver aan Zet-project opvolgt en de Loodswerking :
Daniel Devolder en Luc Jacobs zijn de SAR-kandidaten die de bijeenkomsten bijwonen.
Marleen is afgevaardigd vanuit het OCMW. Ook Brenda Bauwen is gecoöpteerd.
De crea-werking en tuinwerking zijn uitgerold.

- Zilveren vingers - warme tuinen in Walstraat , Cardijnlaan en Loods
De samenwerking tussen de tuinprojecten Zilveren vingers - warme tuinen in Walstraat ,
Cardijnlaan en Loods lopen zeer vlot. Dit is een grote meerwaarde. Samen oogsten, soep
maken en samen eten is een succes. Godfried uit de Cardijnlaan is goede opzichter en
werker voor de tuinbakken en de Loodstuin.
De fietstrappers (project van VTI-Diksmuide) aan de bakken in de Cardijnlaan en de
Walstraat zijn geïnstalleerd en kennen succes.

9. Varia
- Op donderdag 29/06 was er vergadering over de andere cafetaria, het speelbos,... aan
het provinciaal domein 't Veld en de burut was niet uitgenodigd. Marleen vraagt aan
Katleen Verhelle verslag over de vergadering.
- De voetpaden in de Cardijnlaan zullen worden vernieuwd.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
Trimestriële Algemene SAR- vergaderingen :
om 9u in het gemeentehuis
maandag 02/10/2017
maandag 08/01/2018
De vergaderingen van het “Dagelijks Bestuur” zijn gepland op :
om 9u in het gemeentehuis
maandag 18/09/2017
maandag 18/12/2017

