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1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige vergadering 18/12/2017
De senioreninformatieboekjes zijn allemaal verspreid.
We vragen vanuit de SAR om de infogids integraal te integreren in de gids van Ardooie die
na de verkiezingen (in 2019) zal herschreven worden.
Verslag wordt overlopen en goedgekeurd.

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 was een goede strategische zet. Hopelijk hebben we een 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. 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 i nde maatschappij én onze gemeente moeten we durven in de
picture te zetten. Pas zo zullen we interesse/ aandacht/ verandering/ op beleidsniveau
kunnen bekomen.

Voorstel:
Secreatriaat 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
(staat 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, belnag en invloed de senioren hebben.
Strategisch is 05/10 een goede datum, gezien dit dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen
zit.
Renaat polst per mail bij prof. em. Jef Breda.
Jan, Luc, Renaat zijn bereid om de spreeknamiddag met de spreker voor te bereiden.
Er is een optie genomen op de nieuwe zal De Tassche.

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 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.

Een nieuwe voorzitter zal voorgedragen moeten worden.
Renaat zorgt voor een kopie van het regelment voor op de komende AV.

6. Financies
De stand van de rekening is ongewijzigd sinds de vorige AV.

7. Nieuws uit de adviesraden WOAS, Vlaamse Ouderenraad
Sinds de wijziging mandaat provincie, is de aansturing van de WOAS vanuit Vlaanderen.

8. Agenda komende algemene vergadering SAR
Alle agendapunten van dit DB komen op de AV aan bod.

9. Varia
Op zondag 01/07 wordt de nieuwe zaal De Tassche officieel geopend.

