Verslag Vergadering seniorenraad 13/06/2016
Aanwezig: Boeckmans Marie-Louise, Deganseman Madeleine, Deschuyteneer Marie-Jeanne,
Silverans Jean-Jacques, Krikilion Christian en Versteldt Debby
Afwezig:
Verontschuldigd:

1. Goedkeuring verslag d.d. 09/05/2016
2. Sociale dienstverlening voor senioren
De cijfers van 2015 :
Warme maaltijden : gemiddeld 6 à 7 maaltijden per dag.
Poetsdienst : gemiddeld 70 à 80 gebruikers per week (met in totaal 9.946,5
gepresteerde uren). 10 klanten van de 79 zijn jonger dan 60 jaar. Dus 69 klanten zijn
60 jaar en ouder. Dit is een uitdovend beleid aangezien er geen nieuwe jongere
klanten worden aangenomen.
Klusjesdienst : 137 gebruikers met in totaal 1.562,45 gepresteerde uren
Chauffeurs : 97 ritten voor 12 personen 60+ en 1 persoon jonger dan 60. Vorig jaar
waren er 5 chauffeurs, er werden geen ritten geweigerd.
De seniorenraad wenst samen te zitten met de sociaal assistenten. Marie-Jeanne
contacteert Sanderijn, Isabelle en Dirk en stelt een paar datums voor om op een
namiddag een overleg te organiseren.
3. Sportnamiddag “Tai-Ji”
Directrice Dorien gaf te kennen dat alle namiddagen de sporthal gebruikt wordt voor
turnlessen. Er kan dus gestart worden vanaf 15u30.
Er wordt gekozen voor 1 namiddag in september, 1 in oktober en 1 in november.
Marie-Jeanne legt datums vast bij Myriam (Myriam beheert agenda).
4. Seniorengids
Zal worden opgesteld maar gezien de samenstelling is dit niet op korte termijn.
5. Werkingskosten
Marie-Jeanne en Jean-Jacques zullen een overzichtje bezorgen in verband met hun
gemaakte kosten activiteit “Groote Oorlog”. Er wordt – einde 2016 – na aftrek van
de huidige werkingskosten dit jaar - een verklaring opgesteld van ‘verlieslatende’
activiteit.
Werkingskosten (500 euro) – gemaakte kosten (2016) zal berekend worden en
‘overschot’ zal nadien over hen beiden verdeeld worden
6. Enquête vlaamse ouderenraad
De leden kregen allemaal een kopie en zullen dit bekijken om samen in te vullen.

7. Verenigingen zullen worden aangeschreven om de handen in elkaar te slaan om
samen te werken. Eventueel kunnen zij een afgevaardigde naar de seniorenraad
sturen.
De evenementenkalender zal bekeken worden. Voorbeeld van een samenwerking is
één groot kerstfeest voor iedereen (jong en minder jong), waarbij alle raden en
verenigingen samen werken en organiseren.
Een ander voorbeeld : wandelvoetbal, fietsen met senioren (ism Den Bidon)

8. ROAS Pajottenland en De Lijn
ROAS (Regionaal Overleg van Adviesraden van Senioren) heeft de noden inzake
vervoer in Vlaams-Brabant besproken met De Lijn. Volgens de vervoersmaatschappij
is het te kostelijk om rekening te houden met lokale noden.

Volgende seniorenraad : later te bepalen
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