gemeente Oosterzele
seniorenraad

Vergadering seniorenraad dd. 30/01/2017
Aanwezigen

Verontschuldigd

:

:

Jenny Meersschaut
Achiel De Moerloose
Daniël Kielemoes
Etienne De Block
André Roegiers
Guido Vervust
Jos Storms
Paul Cottenie
Marleen Verdonck
Erna Tondeleir
Els Gasthuys
Marleen Verdonck

Nelly De Schamphelaere
Christianna De Smaele
Marcel Brackenier

Van De Kerckhove Raoul

Lucien Lievens
Lieve Deprest
Christianne Gabriël
Willy Bockstaele

Juliette Meuleman

Linda De Vos

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering dd. 26/09/2016 :
Geen opmerkingen.
2. Feest van en voor senioren dd 21/11/2016 :
Het feest was geslaagd. De bediening verliep goed. We behouden onze huidige werkwijze.
Feest van en voor senioren 2017 zal doorgaan op ma 20/11/2017.
3. Evaluatie filmnamiddagen :
We hebben een wisselend succes :
1ste film : veel volk
2de film : minder volk maar aanvaardbaar aantal
3de film : weinig aanwezigen - minder dan 60-tal personen
Infozine :
Info die doorgegeven wordt, wordt niet altijd in Infozine correct overgenomen
Activiteitenkalender :
- naam organisator ontbreekt
- drukfout datum film : ma 06/03 ipv 07/03
->voorstel brief naar Bianca
Afspraken inzake werkverdeling :
Film van 06/02/2017 :
Christiane, Achiel, André, Erna, Daniël, Jenny, Nelly, Raoul, Guido en Jos
Film van 06/03/2017 :
Christiane, Achiel, Daniël, Erna, André, Guido en Jos

4. NMBS :
Zie antwoord als bijlage 1
5. Aanbevelingsboek straten van Oosterzele :
Begin maart 2017 zou het document rond zijn.
Volgende vergadering werkgroep : ma 13/02/2017 om 10u in De Kluize.
6. Voorstel onderwerpen 2017 :
5-tal jaren geleden bestond er een werkgroep rond de kapellekes van Oosterzele.
Sindsdien is er niks meer gedaan en lopen ze risico om te vervallen of staan reeds op
vervallen.
Seniorenraad is akkoord om ook een project te starten omtrent kapellekes.
7. Varia :
Wanneer worden de werkingstoelages uitbetaald? Els Gasthuys gaat dit na.
Afspraken :
-Vanaf heden wordt er 2x per jaar een uitgaven-inkomsten overzicht van de seniorenraad
voorgebracht op de vergadering van de Seniorenraad.
In de vergadering van 27/03/2017 bekijken we het financieel overzicht van de
filmnamiddagen.
-Er worden 2 momenten voor de afrekening van de kaarten voor het feest van en voor
senioren voorzien nl. :
-2 weken vóór het feest
-1 week vóór het feest
De correcte data worden jaarlijks afgesproken.
-De kaarten van de film worden op de dag dat de film gegeven wordt, afgerekend met
voorzitter Jos of penningmeester willy.
Volgende vergadering : ma 27/03/2017 om 9u

begeleidend ambtenaar
Els Gasthuys

voorzitter
Jos Storms

