GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD ARDOOIE-KOOLSKAMP
Secretariaat: Kortrijksestraat 58, 8850 Ardooie
Tel. 051-74 02 60 - email: marcel.vandamme2@proximus.be

Verslag Algemene Vergadering SAR maandag 09/04/2018
Aanwezigen:

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

0. Verwelkoming
De voorzitter Marcel heet iedereen welkom, in het bijzonder Antoine De Vlaeminck uit de
Consciencestraat te Koolskamp die voor Okra Koolskamp Ilda opvolgt. We danken haar
voor haar jarenlange inzet.
1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
Verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
De seniorengidsen zijn allemaal verspreid huis aan huis voor dit jaar. De volledige
voorraad is uit de deur.
Dank je wel aan alle seniorenverenigingen om deze gidsen deur aan deur te verspreiden.
We vragen vanuit de SAR om de infogids integraal te integreren in de algemene gids van
Ardooie die na de verkiezingen bij het begin van de nieuwe stuurploeg (in 2019) zal
herschreven worden.

2. Evaluatie memorandum ifv gemeenteraadsverkiezingen 2018 en verdere stappen
Het SAR-memorandum werd voor een grote delegatie van de politieke partijen voorgesteld
en besproken. De SAR-leden waren goed vertegenwoordigd.
Er verscheen een uitgebreid artikel in het Nieuwsblad en De Weekbode. Het artikel van de
Krant van West-Vlaanderen werd rondgedeeld aan alle leden.
Het was een goede strategische zet. Hopelijk hebben we een denkproces en keerpunt
kunnen teweegbrengen
Intussen waren Jan Vandewiele en Daniel Devoldere vanuit de SAR aanwezig op de
ronde tafelbesprekingen van de thema's zorg en senioren bij Samen-Plus.
Onze standpunten (5 peilers) hebben we nog eens op dit forum kunnen brengen.

We dienen op te volgen wat de politieke partijen opnemen in hun verkiezingsprogramma
én wat in de komende zes jaar wordt gerealiseerd door de nieuwe beleidsploeg.
Pas zo kunnen we blijven wegen op het beleid.
Ons memorandum is inhoudelijk een sterk document dat als voorbeeld kan dienen voor
anderen en bij opvraging doorgegeven wordt.
Het belang van senioren in de maatschappij én onze gemeente moeten we durven in de
picture te zetten. Pas zo zullen we interesse/ aandacht/ verandering/ op beleidsniveau
kunnen bekomen. Daarom nemen we dit thema best op in de Seniorenweek (zie verder in
dit verslag punt 3).

Voorstel:
Secretariaat van SAR als centraal verzamelpunt voor alles wat verschijnt in
partijprogramma's, verkiezingsflyers, politieke teksten over seniorenbeleid.
Op de komende AV dit punt telkens agenderen en iedereen inlichten.

3. Seniorenweek 2018: eerste ideeën
De seniorenweek loopt in Ardooie van 8 oktober tot 15 oktober.
Gevolg: we zullen ons samen tafelen moeten verplaatsen naar maandag 8 oktober
(stond nu op 21/10 gepland) om dit te kunnen combineren met de seniorenmatiné in het
Hofland.
Op vrijdagnamiddag 05/10 vragen we een goede spreker over het belang van de senioren
in onze maatschappij én onze gemeente. Belang dat we aan bewustwording doen: we
moeten zowel de politiek, de luisteraars, maar ook een ruimer publiek laten inzien welke
kracht, belang en invloed de senioren hebben.
Strategisch is 05/10 een goede datum, gezien dit dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen
zit.
Er is een optie genomen op de nieuwe zal De Tassche (Marleen legde de zaal vast).
Renaat polste per mail bij prof. em. Jef Breda en hij gaat akkoord om deze namiddag te
verzorgen.
Marcel, Jan, Luc, Renaat zijn vanuit het dagelijks bestuur bereid om de spreeknamiddag
met de spreker voor te bereiden. Ook wordt de doodle van data ter voorbereiding
doorgestuurd naar de leden van AV en wie kan, kan intekenen voor de voorbereiding.

4. Subsidies gemeente voor 2018 voor de seniorenverenigingen: maken van
afspraken
Elke seniorenvereniging wordt gevraagd zijn documenten/ jaarplan 2017 over te maken
aan Renaat zodat een overzicht kan opgesteld worden voor Tobias van de gemeente.
Gelieve de voorzitters te verwittigen.

5. Nieuwe AV, DB, voorzitterschap en secretaris SAR na de
gemeenteraadsverkiezingen
Een nieuwe ploeg AV en DB van de SAR start in 2019.
Het huisreglement zal nagekeken worden en voorstellen tot wijziging/ aanvulling kunnen
voorgesteld worden op de volgende AV (o.a. lidmaatschap van onafhankelijk lid).
Elke voorzitter van elke seniorenvereniging zal zijn vertegenwoordigers moeten aanduiden
voor lidmaatschap van de AV (en DB) van de SAR. Graag in de interne vergaderingen van
de seniorenverenigingen dit al voor te bereiden.
Een nieuwe voorzitter zal voorgedragen moeten worden. Marcel geeft zijn mandaat door
aan een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich bij Marcel bekend maken.
Renaat zorgt voor een kopie van het reglement voor op de komende AV.

6. Financies
De stand van de rekening is ongewijzigd sinds de vorige AV: 1185, 63 euro.

7. Nieuws uit de adviesraden WOAS, Vlaamse Ouderenraad
Sinds de wijziging mandaat provincie, is de aansturing van de WOAS vanuit Vlaanderen.
De leden van de werkgroepen/ commissies van de Vlaamse Ouderenraad worden sterk
bevraagd voor adviezen te formuleren voor minister Vandeurzen in kader van zijn
ouderenbeleid en voorstellen van decreetswijzigingen.

9. Varia
Wzc Hardoy wenst zich kandidaat te stellen voor de SAR. Ze dienen een voorstellingsbrief
te sturen naar het dagelijks bestuur. Info werd doorgegeven.
Op zondag 01/07 wordt de nieuwe zaal op De Tassche officieel geopend.
De SAR is uitgenodigd.

