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Verslag Algemene Vergadering SAR maandag 08/01/2018
Aanwezigen:

Vandamme Marcel, Lepla Marleen, Devos Jos, Lemey Renaat, Jacobs Luc
Kindt Marie-Jeanne , Delaere Jeannine, Luttun Paul, Pattyn Rafaël, Verhaeghe José,
Lambrecht Bernard, Depoortere Remi, Erik Vangeluwe, Herman Jo
Daniel Devoldere, Jan Vandewiele, Bonte Erna, Carron Christiane, Karel Claerhout
Van Bruwaene Noël, Sarrazyn Robrecht, Espeel Christa, Crombez Lucrese, Chiers Claire
Verontschuldigd: Lammertyn Fons, Bauwens Brenda

1. Opvolging en goedkeuring verslag vergadering db 02/10/2017
Aanvulling bij levenslang wonen in eigen huis: orde van architecten zou kunnen
aangesproken worden om dit punt mee te delen, zodat ze hiermee rekening houden bij
ontwerpen van nieuwe huizen.
Verslag van 02/10 wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie seniorenweek 2017 en leerpunten voor 2018
Samen Tafelen:
- Blijft een succesformule/ volle zaal.
- De SAR-vrijwilligers die meehielpen vonden de organisatie prima.
- Combinatie met Seniorenmatiné is goede zet.

Voorstelling 'Tot in den draai' met nabespreking
- Langzame inschrijvingen, uiteindelijk tot 70 personen bereikt. Geen grote opkomst van
de verenigingen.
- Ondanks 'zware thema' toch zeer sterk en toegankelijk gebracht.
- Combinatie met taart werd gesmaakt.
- Oproep vanuit de verenigingen nog groter maken, maar dit garandeerd geen grotere
opkomst bij dergelijke thema's.
- Chapeau voor de vrijwilligers voor klaarzetten, bediening en opruimen zaal!
Keuze voor 2018 om een 'luchtiger' thema te nemen.
De werkgroep wil zich terug engageren om mee te helpen aan de uitwerking.
Op het volgende dagelijks bestuur wordt een eerste aanzet gegeven.

3. Evaluatie Vormings-info-avond voor SAR ism met familieraad Open Kring WZC
Sint Vincentius op 23 november
- Zeer grote opkomst (130 personen).
- Zeer actueel thema en duidelijk gebracht (de analyse was overzichtelijk en volledig).
- Samen dit organiseren met de familieraad van het wzc Sint Vincentius is een
meerwaarde

Grote uitdagingen voor de toekomst:
- Uitwerking van persoonsvolgende financiering voor de ouderenzorg.
- Hoe zal het totale budget voor zorg evolueren: we verwachten besparingen, gezien de
groep (zorgbehoevende) ouderen zal groeien in de komende jaren.
- Wat zijn lokale veranderingen in de zorgsector: voorbeeld het Zorgbedrijf van Roeselare
die een 'agressieve dominante rol in Roeselare speelt, zonder overleg met andere
partners.
- Residentiële ouderenzorg blijft nodig, maar er wordt massaal ingezet op verdere uitbouw
van de thuiszorg.

4. Voorbereiding memorandum ifv gemeenteraadsverkiezingen 2018: planning
De werkgroep kwam samen op 19/12 en finaliseerde de inhoud.
De inhoud werd via een PPT toegelicht aan de leden van de AV.
Iedereen is akkoord met de inhoud.
Renaat werkt het document inhoudelijk verder uit en maakt voor de persconferentie een
mapje.
We werken naar het persmoment toe: 19/02 om 19u in de raadszaal.
We roepen op de AV duidelijk op om massaal aanwezig te zijn.
- Renaat contacteert de pers.
- Renaat schrijft alle voorzitters (en secretarissen) van de politieke fracties/ partijen aan.
Marleen biedt de mogelijkheid van een glaasje voor de genodigden en de pers. Waarvoor
dank!

5. Financies
De bankrekening staat op 1185,63 euro.
De kosten van de seniorenweek zijn doorgegeven en betaald.
De gemeentesubsidie is gestort.

6. Nieuws uit de adviesraden WOAS,Vlaamse Ouderenraad
WOAS (Westvlaams Overleg Arrondissementen SeniorenAdviesraden) stopt in zijn
huidige vorm, met aansturing vanuit de provincie. Vlaamse gemeenschap neemt over

vanaf 2018.
Marcel houdt ons op de hoogte.
De Vlaamse ouderenraad kent een uitgebreide werking met veel vergaderingen, omdat
adviesnota's afgeleverd dienen te worden.

7. Varia.
- Afspraken rond de verdeling van 72 seniorengidsen (2018) is volbracht:
Okra Koolskamp: 20
Okra Centrum: 9
Okra Tasse: 10
Vif: 6
Neos: 12
Vlas: 9
S-plus: 6
- Vanheede Ilda wordt voor Okra Koolskamp vervangen door De Vlaeminck Antoine,
Consciencestraat 26, 8851 Koolskamp. We danken Ilda voor haar jarenlange inzet voor de
SAR.
e-mailadres : dv.antoine@telenet.be
- We wensen Brenda een spoedig herstel. Renaat zorgde voor een kaartje + attentie die
thuis werd bezorgd.

