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1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering dd. 12/06/2017
Geen opmerkingen.
Volgende opmerkingen werden gemaakt :
-Bepaalde leden van de Seniorenraad dienden naar een vergadering inzake “kapellen en
herbestemming kerken in Oosterzele” dd 28/08/2017 te gaan. Op de laatste knip werden ze per
email in kennis gesteld dat de vergadering geannuleerd was. Niet iedereen consulteert dagelijks
de email waardoor bepaalde leden niet op de hoogte waren van de annulering en er tevergeefs
stonden. De leden vragen om in de toekomst eerder verwittigd te worden of indien dit niet
mogelijk is, dan tenminste via telefoon verwittigd te worden.
-Vraag van Neos : cursus ‘werken met de defibrillator’ organiseren : Peter Willems (Zorgraad)
volgt dit op en van zodra er nieuws is, brengt schepen Marleen ons op de hoogte.
In de vergadering van 27/03/2017 werd afgesproken dat Peter Willems door Linda De Vos zou
aangesproken worden ivm een ev financiële tussenkomst.
Tot op heden is er nog geen nieuws.
-Er is ook nog geen nieuws over de politieke afvaardiging in de plaats van Christiaan Van
Waeyenberge.
2. Feest van en voor senioren dd 20/11/2017 :
Er zijn 146 jarigen (62 vrouwen, 72 mannen en 6 koppels).
De jarigen kunnen zich inschrijven tot 30/09/2017.
Vanaf 18/09/2017 start de verkoop van de kaarten. De verkoop van de kaarten stopt uiterlijk
op 12/11/2017.
Op 13/11/2017 worden de kaarten afgerekend aan penningmeester Willy tijdens de vergadering
seniorenraad.
Er wordt een aparte helperskaart die gratis is, opgemaakt.
Willy mailt ons nog de drankfacturen van de laatste 3 jaren door om onze bestelling van drank
te kunnen doen.

3. Filmnamiddagen :
De kaarten worden afgerekend aan penningmeester Willy in De Kluize tijdens de
filmnamiddagen. Hierbij worden het aantal kaarten betaald en de niet verkochte kaarten terug
gegeven aan Willy.

4. Financiële toestand :
De seniorenraad wenst het bedrag van de toelage te ontvangen vóór 20/11/2017 om zodoende
alle leveranciers op tijd te kunnen betalen.

5. Varia :
Logo gezond : engagementsverklaring
Vlaamse Ouderenraad : barometer lokale ouderenraden werking 2016

Volgende vergadering : maandag 13/11/2017 om 9u
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