Verslag Seniorenraad – 12/02/2019

AANWEZIG:
* Voorzitter
* Schepen van senioren
* Neos
* Senioren Jesseren
* Avondrood
* OKRA Borgloon
* Senioren Rijkel
* Senioren Haren/Bom.
* Begijnhof
* Individuele leden
* Sociaal Huis

A. Vanacken

M. Lousbergh
R. Vanhees
J. Thys, H. Boffin, J. Lenaerts
P. Smets, N. Ghijsens
E. De Wit, N. Devries, ML Driesmans, E. Freson,
J. Panis, J. Pansaers, O. Thys,
D. Vandersmissen

VERONTSCHULDIGD:
D. Deneuker, P. Carnotensis, ML Keimes, J. Moens, E. Vandermeeren, J. Vanhees.
AFWEZIG:
VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 8/1/2019
Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag van de vergadering van 8 januari
2019 wordt goedgekeurd.
2. Voorstelling e-loket
De verantwoordelijke van de dienst Bevolking, mevr. Ann Schurmans, komt het
e-loket voorstellen.
Dit vind je op de homepagina van de website van het lokaal bestuur.
www.borgloon.be.
Hier kan je gratis de meeste attesten of formulieren gratis downloaden en afdrukken.
Als je vragen hebt hierover kan je altijd terecht bij de dienst bevolking (012 / 67 36 66).
3. Infonamiddag
De verenigingen schrijven de leden in.
In totaal zijn er 110 senioren ingeschreven.
4. Podium plus: 22/03/2019
De takenverdeling is in bijlage 1 gevoegd.
Er wordt gevraagd om de polo aan te doen.
Aanwezig in de zaal om 9.00 u. en ’s middags om 12.45 u.
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5. Tafelen tegen ….
Voorstel: “Tafelen met een hart”
De verdeling van de opbrengst wordt volgende vergadering beslist. Hier zijn ook al
enkele voorstellen: de opbrengst schenken we aan een goed doel in het kader van de
“Warmste week”, Intesa, kinderkankerfonds, blindegeleide hondenschool,…
Doen we een optreden?
Beslissing: ja, we organiseren een optreden.
Wie? We wachten het optreden van Olivia Thijssen af en beslissen dan of we haar
nemen of iemand anders.
6. Verbroederingen
a. In Borgloon (9 april)
De leden schrijven zich in.
Hier worden ook de taken verdeeld.
Taak

Wie?

Gidsen

André

Ontvangst senioren Halen

Het dagelijks bestuur

Klaarzetten zaal

André, Olga

uur:………………

Hulp bij receptie om 17.30 u.

Drank schenken bij het binnenkomen

Appels wie vraagt

Danny Deneuker

Appels wie haalt

b. In Dilsen (25 juni)
De leden schrijven zich hier ook voor in. Dit is nog maar voorlopig. We hebben nog
geen uitnodiging ontvangen.
7. Toelagen werkjaar 2018
De formulieren worden uitgedeeld aan de verenigingen.
Vermits OKRA Hoepertingen niet meer bestaat en het feit dat zij het geld, dat ze
overgehouden hebben, moeten afstaan aan de provinciale koepel van Okra werd
beslist door de seniorenraad om Okra Hoepertingen geen toelage meer uit te
keren. We willen het besteden aan de senioren van Borgloon.
De verantwoordelijken die het werkingsverslag digitaal invullen zullen door Dirk
uitgenodigd worden om even samen te komen zodat hij kan uitleggen hoe het
nieuwe werkingsverslag moet ingevuld worden.
De verslagen moeten worden ingeleverd bij Dirk voor de volgende seniorenraad
van 12 maart.
8. Teambuilding en verjaardagen: 28/05/2019
Het dagelijks bestuur heeft een voorstel:
Voorstel: Gotem
Ontbijt in zaaltje Lux
Bezoek aan Lux Transport
Middagmaal in zaaltje Lux of Hof ter Herck
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Bezoek aan orthopedist, kerkje, wijndomein
Dit voorstel wordt goedgekeurd. Het dagelijks bestuur werkt dit verder uit.
9. Varia
- De verenigingen kondigen hun grote activiteiten aan en geven die af aan de
voorzitter;
- Er wordt een vraag gesteld in verband met sluikstorten en hondenpoep. Dit
wordt opgenomen in de knelpunteninventaris;
- Er wordt ook gevraagd of het mogelijk is, nu Okra Hoepertingen gestopt is, of
de senioren van Hoepertingen kunnen blijven verder kaarten in Ons Heem. Dirk
vraagt of ze daar moeten voor betalen.

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 12 maart 2019
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon

Verslag Seniorenraad Borgloon

pagina 3

dd. 12/02/2019

Bijlage 1: takenverdeling Podium plus
Taak

Wie in 2018?

Wie in 2019?

Klaarzetten zaal om 9.00u

Iedereen die kan helpen

Iedereen die kan helpen

Fruitkorven/geschenk

Nicole

Nicole

Folders, inkomkaarten en prijslijsten

Dirk

Dirk

Panelen langs de invalswegen

Nicole

Nicole

Sabam en afrekenen

Nicole

Nicole

Catering broodjes, begeleiding artiesten

Nicole
Joseph, Joseph, Julien, ML Keimes,
Eddy, Dirk
Marcel en Nestorine

Nicole
Joseph, Joseph, Julien, Ria, André,
Dirk
Marcel en Paula

Afwassen

Andre en Johnie
Johnie, Jimmy, Paula, Nestor en
Nicole
Iedereen

André en Johnie
Johnie, Nestor, Nicole (Paula en
Jimmy?)
Iedereen

Drank, handdoeken en materiaal afwas

Nicole

Nicole

Vullen frigo’s

Joseph en Joseph

Joseph, Joseph en Julien

Wisselgeld

Nicole

Nicole

Tafelversiering

Olga

Olga

Chips of chocolade

Nicole

Nicole

Uitbating toog
Verkoop drankbonnen
Scheuren inkomkaarten
Bediening
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