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1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige vergadering
Een brief aan het schepencollege met de vraag de seniorengids op te nemen in het
algemene infoboekje dat bij de nieuwe legislatuur wordt verdeeld is besproken op het
DB en goedgekeurd. Marleen bezorgde de brief om nog te agenderen op het
Schepencollege.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Seniorenweek 2018
De seniorenweek loopt in Ardooie van 8 oktober tot 15 oktober.
Samen tafelen gaat door op maandag 8 oktober en is volzet.
De kaartenverkoop voor de seniorenmatiné in het Hofland loopt goed.
Op vrijdagnamiddag 05/10 komt prof. em. Jef Breda 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, maar het aantal inschrijvingen is eerder bepekrt: 40
personen. We hopen dat er nog verschillende bijkomen in de laatste week van
inschrijving.
Er is een optie genomen op de nieuwe zal De Tassche. We voorzien vervoer heen
en terug (ook met Link58) met opstapplaats Albertzaal indien dit nodig is. De zaal
wordt klaargezet door een groepje vrijwilligers. Gelieve te helpen bij het opruimen.
Met prof. Jef Breda is een voorbereidende samenkomst geweest op 27/08. Dit is
positief verlopen.
De werkgroep is samengekomen voor de logistieke ondersteuning van de activiteiten
(vergadering is in het OCMW doorgaan). De afspraken voor Samen-Tafelen zijn
gemaakt.

De flyer (die tegen de laatste donderdag van augustus beschikbaar was voor de
seniorenverenigingen) is verdeeld. Erik haalt de flyers voor Koolskamp nog op.

3. Opvolging van de standpunten/ partijprogramma’s over senioren van de
verschillende politieke partijen in de gemeente
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. De verslagen van de gemeenteraden (die op de website verschijnen)
zijn hiervoor een belangrijk medium en dit als vast agendapunt te agenderen op de
AV’s.
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

4. Voorbereiding nieuwe AV, DB, voorzitterschap en secretaris SAR na de
gemeenteraadsverkiezingen
- Het aanstellen van leden die willen zetelen in de AV en het DB wordt een hele klus
voor de seniorenverenigingen. Op de AV van oktober zouden de namen moeten
bekend zijn, want het is de laatste vergadering.
OPROEP: GELIEVE DE NAMEN DOORTE GEVEN AAN RENAAT OF TEN
LAATSTE TE BRENGEN OP DE VOLGENDE AV.
Marcel stelt zich geen kandidaat voor het voorzitterschap. Als de AV akkoord gaat, is
hij bereid om als expert gecoöpteerd te worden.
Marleen wordt gepolst of ze bereid is zich kandidaat te stellen als voorzitter. Ze
vraagt bedenktijd tot aan de AV van 01/10.
- Een aantal elementen uit de statuten worden aangepast (zie AV 2juli 2018) Marleen
laat weten dat dit best op de gemeenteraad van januari-februari wordt voorgelegd.
Het DB vraagt of dit kan in de komende maanden geagendeerd worden, zodat er
geen vacuüm is in jan-febr.
Nog op te volgen punten:

* 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. Uitzoeken wie dit is.
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 mogelijke meerwaardes en nemen we een beslissing.

5. Financies
De rekening 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.
Vanuit de Vlaamse Ouderenraad is er heel wat tijd gestoken in het geven van
adviezen aan het kabinet. De voorbereidingsbundels zijn een grote drempel om te
beginnen lezen.
Marcel is kandidaat om verder te zetelen in de Vlaamse Ouderenraad en de
commissie en WOAS. Aan Robbrecht wordt gevraagd welke mandaten hij verder wil
opnemen.

7. De werking van de Loods/ zorgcoach: Rebecca Gayse nieuwe coördinator
vanaf 01/10

Rebecca zal aanwezig zijn op de volgende vergadering en zich voorstellen en de
stand van zaken van de werkingen meegeven.

7. Agenda komende algemene vergadering SAR
Alle agendapunten van deze vergadering worden overgenomen voor de AV.

8. Varia
- De resultaten van de barometer van de Vlaamse SARS is toegekomen.
De nieuwe barometer zal Renaat invullen tegen eind oktober.
- Erik zal met de gemeente-ICT-er afspreken over het plaatsen van onze verslagen
op de Ardooie-website. We ondervinden momenteel problemen.
Vanaf 01/01/2018 dienen alle SARverslagen openbaar te staan.
Jan Vandewiele verontschuldigd zich voor de volgende AV.

