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1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige vergadering
-Opvolging memorandum:
We dienen consequent en met aandacht op te volgen wat de politieke partijen opnemen in
hun verkiezingsprogramma én wat in de komende zes jaar wordt gerealiseerd.
Pas zo kunnen we blijven wegen op het beleid.
Ons memorandum is inhoudelijk een sterk document dat als voorbeeld kan dienen voor
anderen.
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.
OP TE VOLGEN:
Secretariaat van SAR als centraal verzamelpunt voor alles wat verschijnt in
partijprogramma's, verkiezingsflyers, politieke teksten over seniorenbeleid.
OPROEP OM ALLE DOCUMENTEN DIE VERSCHIJNEN/HUIS AAN HUIS BEDEELD
WORDEN DOOR TE STUREN NAAR HET SECRETARIAAT

- Een brief aan het schepencollege wordt gestuurd met de vraag de seniorengids op te
nemen in het algemene infoboekje dat bij de nieuwe legislatuur wordt verdeeld.

2. Seniorenweek 2018
De seniorenweek loopt in Ardooie van 8 oktober tot 15 oktober.
Samen tafelen is verplaatst we naar maandag 8 oktober
om dit te kunnen combineren met de seniorenmatiné in het Hofland (optreden onbekend).

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.
Renaat polste per mail bij prof. em. Jef Breda en hij is akkoord. Voorstel datum om samen
te zitten: vrijdag
Jan, Luc, Renaat zijn bereid om de spreeknamiddag met de spreker voor te bereiden
samen met de leden van de AV die zich kandidaat stellen.
Er is een optie genomen op de nieuwe zal De Tassche. We voorzien vervoer heen en
terug (ook met Link58) met opstapplaats Albertzaal.
De werkgroep is nog niet samengekomen. Best plannen begin september.
TO DO:
- Voorstel om met prof. Jef Breda samen te zitten op 27/08 om 10u (afspraak in het
gemeentehuis). Renaat toetst dit af bij de spreker en brengt iedereen op de hoogte.
- Robrecht roept de werkgroep samen voor de logistieke ondersteuning van de activiteiten
(vergadering mag in het OCMW doorgaan).
- Brenda en Renaat zorgen voor een flyer dat tegen de laatste donderdag van augustus
beschikbaar is voor de seniorenverenigingen.

3. Subsidies gemeente voor 2018 voor de seniorenverenigingen
Zie gekregen blad met verdeling die verdeeld werd en toegelicht. Storting gebeurt in de
maand juli.
Vaststelling: lichte daling van het aantal leden bij de seniorenverenigingen (mogelijke
verklaringen: medioren zijn moeilijker te motiveren om aan te sluiten/ langer moeten
werken / minder behoefte om zich in te zetten en te engageren voor lange tijd).

4. Voorbereiding nieuwe AV, DB, voorzitterschap en secretaris SAR na de
gmeenteraadsverkiezingen
- Het aanstellen van leden die willen zetelen in de AV en het DB wordt een hele klus voor
de seniorenverenigingen. Best dit tijdig agenderen op de interne vergaderingen. Op de AV
van oktober zouden den namen moeten bekend zijn.
OPROEP: GELIEVE DE NAMEN MEE TE GEVEN NAAR DE VERGADERING VAN HET
DAGELIJKS BESTUUR VAN SEPTEMBER OF TEN LAATSTE TEGEN DE VOLGENDE
AV.

- Een aantal elementen uit de statuten worden voorgelegd om aan te passen. Dit wordt op
de gemeenteraad voorgelegd (Marleen liet weten dat dit best op de gemeenteraad van
januari-februari wordt voorgelegd).
* artikel 3: verbreding naar elk ‘Rust en verzorgingstehuis’ (WZC) die 2
vertegenwoordigers kan inzetten.
* de thuiszorgdiensten hebben een raadgevende stem (geen beslissende)
To do: we vragen of de regionale voorzitter van de thuiszorgdiensten wil aansluiten bij de
SAR, want nu zijn ze niet vertegenwoordigd.
* een onafhankelijk lid kan gecoöpteerd worden naar de AV en DB
* Ook kan een deskundige gecoöpteerd worden naar de AV en DB
* een max. van 2
We trachten te streven naar een gezond evenwicht tussen anciens en nieuwkomers in de
AV en DB
* We leggen geen leeftijdsgrens op.
(In het DB bevraagden we de burgelijke aansprakelijkheid: Marleen liet weten dat alle
leden van de SAR gedekt zijn door een vrijwilligersverzekering van de gemeente.)
Vraag:
Wat met toekomstige vragen tot aansluiting van verenigingen die een deelwerking
‘seniorenactiviteiten’ hebben (voorbeeld GOSA en Landelijke gilde).
<Mogelijke piste is hen waarnemend lid te maken, die geen stemrecht hebben en niet
trekken uit de pot van middelen>
Vraag die we ons moeten stellen:
Waar zit de meerwaarde?
Is het nog werkbaar de groep van de AV uit te breiden (wordt vergadertechnisch een hele
klus om dit nog te leiden)?
TO DO: op de volgende vergadering van de AV wordt dit punt geagendeerd en bekijken
we de motivatie en meerwaardes.

5. Financies
Het saldo is ongewijzigd gebleven.

6. Nieuws uit de adviesraden WOAS,Vlaamse Ouderenraad
WOAS is in de vroegere structuur opgehouden te bestaan, maar blijft in de samenstelling
wel bestaan aangestuurd vanuit Vlaanderen (= interregionaal platform).
Regionale kernen blijven, maar heten nu regionale platformen.
( KM-vergoedingen vormen een probleem voor de vertegenwoordigers en men overweegt
een voorstel om deze via de SARS te vragen).
Vanuit de Vlaamse Ouderenraad is er heel wat tijd gestoken in het decreet op de sociale
bescherming waarin de thuiszorg een belangrijke rol krijgt. De bundels zijn een grote
drempel om te beginnen lezen.

07. Varia
- Orphea- Residentie Hardoye vraagt voor aansluiting tot de Seniorenadviesraad. Dit is
besproken op het dagelijks bestuur van 18/06/2018 en wordt door de AV aanvaard.
De leden keurden de aansluiting tot de seniorenadviesraad goed vanaf de start van de
vergaderingen van de nieuwe beleidsperiode die aanvangt in januari 2019.
De eerste vergadering van de nieuwe SAR-beleidsperiode is gepland op maandag
07/01/2019 om 9u in de gemeenteraadszaal.

-Vraag naar vorming over het nieuwe erfrecht dat ingaat vanaf 01/09/2018 (er is
ondertussen een jaar uitstel van de invoering).
Dit een zinvolle vorming, maar vindt dat dit moet opgenomen worden door de nieuwe
ploeg, gezien voor de huidige seniorenweek al een vorming vast staat.
De spreker komt best vanuit een overkoepelende notarissenvereniging, niet verbonden
aan een bureau.

- Verwilderd onkruid/ vuiligheid Prov. Domein ’t Veld: vraag naar sturen van brief door de
gemeente aan de Provincie.

