Verslag Seniorenraad – 14 mei 2019

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

A. Vanacken
J. Vanhees, J. Vandormael
M. Lousbergh
J. Moens, R. Vanhees
J. Thys, H. Boffin, J. Lenaerts
P. Smets, N. Ghijsens
E. De Wit, N. Devries, ML. Driesmans, E. Freson
O. Thys
D. Vandersmissen
Ivo Weeghmans (aanwezig bij punt 2)

VERONTSCHULDIGD: D. Deneuker, P. Carnotensis, ML Keimes, J. Pansaers, J. Panis
AFWEZIG:
VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 12/03/2019
Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag van de Seniorenraad van 12 maart
2019 wordt goedgekeurd.
2. Senioren in beweging/Regionale sportdag
Ivo werd uitgenodigd om de beide sportdagen te bespreken.
Regionale sportdag:
Dirk deelt de foldertjes uit aan alle leden van de raad. Ivo geeft uitleg.
De folder werd enkele weken geleden ook al doorgestuurd via mail door Dirk aan alle
leden van de raad. Behalve aan die senioren die geen emailadres hebben.
Datum: donderdag 13 juni 2019
Plaats: Hoeselt
Deelname: € 5,00
Inschrijven moet voor 3 juni bij de sportdienst. Er wordt ook busvervoer voorzien.
Vertrek aan de sporthal.
Men kan ook kiezen voor een lunchpakket (2 broodjes en 1 consumptie). Dit kost
extra € 5,00.
Er is ook een optreden van Joe Hardy voorzien.
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Senioren in beweging (sportdag in Borgloon):
Datum: donderdag 12 september 2019
Er wordt afgesproken dat iedereen die inschrijft voor het fietsen ook effectief
deelneemt aan de fietstocht die uitgestippeld wordt door de organisatie.
Volgende sporten blijven behouden:
Voormiddag
Namiddag
Stoelaerobic
Fietsen
Wandelvoetbal
Wandelen
Netbal
Petanque
Tafeltennis
Darts – kaarten
Kubb
De verdere invulling van het programma hangt af van de regionale sportdag. We
wachten op reacties van de deelnemers aan deze sportdag.
Tijdens de vergadering van juli zullen we beslissen welke bijkomende sporten we
aanbieden.
We bedanken Ivo om dit punt te komen bespreken.
3. Evaluatie Podium plus
Het gedeelte van Marijn Devalck was zeer goed. Het optreden van Liliane St Pierre
was iets minder. Dit was ook gedeeltelijk wel te wijten aan het storend element in de
zaal. Marijn had dit ook voor maar hij loste dit beter op.
Misschien moet er vanuit de organisatie sneller opgetreden worden als dit zich nog
eens voordoet?
Goede activiteit en goede organisatie.
Het voorstel voor de editie 2020 (het komisch muziektheater ‘De Allereerste keer’ met
Herman Verbruggen en Loes van den Heuvel) wordt goedgekeurd door de
Seniorenraad.
Mogelijke datum: vrijdag 13 maart 2020
4. Verbroederingen
Evaluatie verbroedering met Halen:
- Goede activiteit
- Het vlees was ’s middags niet mals (de rest van het eten was prima)
- De gids (Flor Vanroye) doet niet wat hem gevraagd wordt.
- De beamer in het kasteel van Hoepertingen was niet in orde.
Verbroedering in Dilsen Stokkem: dinsdag 25 juni 2019
Er wordt definitief ingeschreven en betaald voor deze activiteit.
We vertrekken om 8.00 u. op het Stationsplein.

Verslag Seniorenraad Borgloon

pagina 2

dd. 14/05/2019

5. Teambuilding: 28 mei 2019
Programma:
9.00 u. Ontbijt
10.00 u. Bezoek aan transportbedrijf Lux
11.00 u. Bezoek aan de kerk van Gotem, bezoek aan het Fonteinhof
12.30 u. Middagmaal
14.00 u. Bezoek (en degustatie) aan wijndomein Clos Les Ramiers
15.30 u. Taart en koffie
Alle deelnemers betalen per persoon € 30,00. Er wordt ingeschreven en betaald.
6. Toelagen 2018
De financiële commissie heeft vergaderd en beslist. De verdeling is in bijlage gevoegd.
De verenigingen hebben 1 maand de tijd om dossier in te kijken. De verenigingen die
niet akkoord gaan met de uitslag van de toelageverdeling kunnen een schriftelijke
klacht indienen, gericht aan de voorzitter.
Periode: 14 mei 2019 tot 15 juni 2019.
7. Varia
- De verenigingen kondigen hun grote activiteiten aan en geven die af aan de
voorzitter;
- Joseph Thys zijn polo is te klein geworden. Hij vraagt eentje in een grotere maat.
Kunnen we nieuwe polo’s krijgen?
- Er wordt gevraagd wanneer de Technische dienst de tweede petanquebaan in
Hoepertingen (Entbroekstraat) in orde gaat brengen. Het betreft onkruid wieden
en harken. De raad adviseert dat deze werkjes door de senioren zelf moet
gebeuren.

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

VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 11 juni 2019
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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Bijlage: verdeling toelagen 2018

Werkingstoelage

Ledentoelage en
sociale premie

Totaal bedrag

OKRA BORGLOON

622,92 €

50,00 €

672,92 €

SENIOREN RIJKEL

596,61 €

50,00 €

646,61 €

SENIOREN
BOMMERSHOVEN

236,00 €

50,00 €

286,00 €

SENIOREN JESSEREN

141,61 €

50,00 €

191,61 €

NEOS BORGLOON

352,86 €

50,00 €

402,86 €

Totalen

1950,00 €

250,00 €

2200,00 €

Naam vereniging
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