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1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige vergadering
Opvolging:
Een brief aan het schepencollege met de vraag de seniorengids op te nemen in het
algemene infoboekje dat bij de nieuwe beleidsperiode wordt opgesteld, is door
Marleen afgegeven aan het schepencolelge en is goedgekeurd.
Renaat en Marleen overlopen de inhoud en bekijken wat geactualiseerd moet
worden.
Er is nog een doos met exemplaren van de seniorengids over. Marleen geeft elk lid
op de komende AV een laatste exemplaar.
Het verslag van 17/09/2018 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Evaluatie Seniorenweek 2018
De seniorenweek liep in Ardooie van 8 oktober tot 15 oktober.
Samen tafelen is doorgegaan op maandag 8 oktober en was volzet.
De kaartenverkoop voor de seniorenmatiné in het Hofland verliep goed.
Beide initiatieven werden positief geëvalueerd en worden voorgestseld om te
hernemen het komende jaar in de seniorenweek.
Op vrijdagnamiddag 05/10 kwam prof. em. Jef Breda over het belang van de
senioren in onze maatschappij én onze gemeente. Belangrijk was dat we aan
bewustwording konden doen: een ruimer publiek laten inzien welke kracht, belang en
invloed de senioren hebben. We slaagden er in om ruim 100 mensen te bereiken!
Met dank aan Neos voor de goede reclame en grote aanwezigheid van zijn leden.
Het blijft belangrijk dat elke organisatie zijn leden warm maakt én geen activiteiten
voorziet in de seniorenweek! Dit bepaalt een groot deel van het succes van de
opkomst.
Strategisch was 05/10 een goede datum, gezien dit dicht bij de
gemeenteraadsverkiezingen zat.
De nieuwe zaal De Tassche is prima meegevallen. We voorzagen ook vervoer heen
en terug (ook met Link58).

De zaal werd klaargezet door een groepje vrijwilligers die vooral Okraleden waren
(met dank ook aan deze groep voor het opruimen!). Rebecca had de coördinatie en
heeft dit voortreffelijk gedaan!
Met prof. Jef Breda is de voorbereidende samenkomst goed geweest, maar voor
enkele leden van het DB vonden dat hij nog wat scherper uit de hoek mocht komen
en meer zijn persoonlijk standpunt mocht innemen. Er waren heel veel vragen uit het
publiek die zorgden voor een vlotte dynamiek.

3. Goedkeuring huishoudelijke reglement SAR
De gemeente keurde de aanvullingen goedgekeurd op de AV allemaal goed en het
vernieuwde document wordt verspreid aan alle leden op de komende algemene
vergadering.

4. Evaluatie voorbije beleidsperiode DB en AV
Een positieve evaluatie over de werking van beide organen en de genomen
initiatieven (de inhoud van de seniorenweek, de seniorengids, de steun voor de
initiatieven als de Loods, de warme tuinen, zorgcoach,…) enz.
Met dank aan Marcel voor de overbrugging die hij maakte als voorzitter nadat Jaak
Sercu zijn mandaten had neergelegd in het midden van de beleidsperiode.
In de volgende periode zal het belangrijk zijn voldoende te wegen op het beleid en
onze punten uit het memorandum op te volgen.
We agenderen de opvolging telkens op de AV en vragen wie gericht dit wil opvolgen.
Veel hangt ook af van de goede samenwerking met de nieuwe schepen voor
Senioren.
Het dagelijks bestuur keurt ook goed dat in de eerste maanden van de nieuwe
beleidsperiode ook een gesprek met de burgemeester en het schepencollege
plaatsvindt. Dit wordt voorgelegd op de komende AV.

5. Voorbereiding nieuwe AV, DB, met aandacht voor samenstelling nieuwe DB
en AV
Voorstel van de mandaten die op de AV bevestigd kunnen worden:
Marleen Lepla als voorzitter
Luc Jacobs als ondervoorzitter
Renaat Lemey als secretaris
Jan Vandewiele als onafhankelijk lid en penningmeester
Marcel Vandamme als expert
Bijkomende leden voor het dagelijks bestuur: Fons Lammertyn van Vl@s, Katrien
Moyaert van Residentie Hardoy.

De naam van de nieuwe Schepen voor Senioren is nog niet bekend gemaakt. Van
zodra dit gekend is, zal Marleen de Schepen uitnodigen voor de vergadering.
Elke seniorenvereniging heeft zijn namen bekend gemaakt wie zetelt in de AV.
Lijst met adressen van alle leden SAR voor de volgende beleidsperiode worden
opgelijst door Renaat en gekopieerd meegegeven aan alle leden op de volgende
vergadering.
Renaat vraagt een nieuw abonnnement aan voor elk lid van de AV op het tijdschrift
van Actueel.
Renaat zorgt voor een kopie van de verslagen AV en DB laatste 2 jaar die ontbreken
voor Erik, zodat deze op de website Ardooie kunnen gezet worden.

6. Financies
Het saldo van de rekening bedraagt 785,71 euro.
De kosten van de seniorenweek zijn betaald: kosten kopies voor flyers/ affiches
verspreiding programma (125euro) , kosten taart/ koffie (199,92euro), boekenbon
spreker prof. Breda (75euro)

7. Nieuws uit de adviesraden WOAS, Vlaamse Ouderenraad
Marcel en Robbrecht zijn bereid om hun mandaten in de werkgroepen van de
Vlaamse Ouderenraad en de WOAS verder op te nemen en de SAR te informeren.

8. Agenda komende algemene vergadering SAR
Alle punten van de agenda DB worden meegenomen naar de AV.

9. Varia
- Renaat schrijft de pers aan om aanwezig te zijn op de installeringsvergadering op
06/01.
- Marleen heeft gezorgd voor een glaasje na de vergadering.
- Er is een nieuwe brochure van de Vlaamse Ouderenraad over de werking van de
SAR. Renaat vraagt na of we 30 exemplaren kunnen krijgen (die dan verdeeld
kunnen worden op een komende AV).
- VIEF geeft een info-avond over de nieuwe erfeniswetgeving. Marleen vraagt de
datum na en brengt dit op de AV. Vraag: dienen we met de SAR dan nog een
initiatief te nemen?

