Verslag werkgroep Senioren – 11 februari 2020

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

A. Vanacken
P. Carnotensis, E. Claus
M. Lousbergh
R. Vanhees, J. Vrancken
J. Thys, M. Lesuisse, H. Boffin
P. Smets, N. Ghijsens
E. De Wit, N. Devries, ML Driesmans, E. Freson
J. Panis, J. Pansaers, O. Thys.
D. Vandersmissen

VERONTSCHULDIGD: J. Lenaerts, J. Moens, J. Vanhees, D. Deneuker
VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d.14/01/2020
De opmerking wordt gemaakt dat Johnie Vanhees wel aanwezig was tijdens de
vergadering van 14 januari 2020.
Verder geen opmerkingen. Het verslag van de vergadering van 14 januari 2020 wordt
goedgekeurd.
2. Infonamiddag: 20/02/2020
De inschrijvingen van de seniorenverenigingen worden doorgegeven.
Het totaal ingeschreven senioren is dan 109.
Er wordt beslist om de deelnemers een glas wijn of fruitsap aan te bieden bij het
binnenkomen. De rest van de namiddag wordt er geen alcohol geschonken.
Reden: ten eerste is het de maand van tournée minéral en twee omdat het thema
deze keer “verkeer” is.
3. Podium plus: 13/03/2020
De takenverdeling is in bijlage gevoegd.
Er zijn maximaal 250 toegangskaarten beschikbaar.
Wie nog kaarten bij wenst kan ofwel bij de dienst cultuur terecht of bij een andere
seniorenvereniging.
Tijdens de volgende vergadering van de werkgroep Senioren wordt het aantal
verkochte kaarten gemeld.
Dirk informeert bij de dienst cultuur of er tafelversiering nodig is.
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4. Toelagen: uitdelen van de formulieren
De formulieren worden uitgedeeld aan de seniorenverenigingen.
Digitaal: Okra, Neos en senioren Rijkel
De papieren formulieren worden ingeleverd tijdens de volgende werkgroep Senioren
(10/3/2020).
De digitale formulieren moeten voor 10 maart worden doorgestuurd.
Wie hulp nodig heeft bij het invullen kan Dirk contacteren.
Er wordt gevraagd aan de vergadering of het huidige toelagereglement moet
worden aangepast?
Beslissing: de Werkgroep Senioren beslist unaniem om het huidige toelagereglement
niet te wijzigen.
5. Verbroedering in Borgloon
Beringen heeft in laatste instantie afgehaakt.
Vorige vergadering werd beslist om contact op te nemen met een aantal andere
steden/gemeenten.
André heeft dit gedaan.
Volgende gemeenten werden gecontacteerd en kunnen, wegens organisatorische
redenen niet verbroederen:
Oudsbergen, Tienen, Pelt.
Tienen heeft nog niet geantwoord.
De schepen heeft aan Gingelom gevraagd of zij interesse hebben. Hier wachten we
nog even op het antwoord.
Vaststelling: onze vooropgestelde datum van 7 april is misschien niet meer haalbaar.
6. Teambuilding: 26/05/2020
Stand van zaken ontbijt en namiddaggebak:
De senioren van Rijkel hebben geïnformeerd bij café Oud Rijckel wat de prijs van een
ontbijt is en wat de prijs is van taart/pannenkoeken en koffie.
Ontbijt: € 8,5 (voor sandwich met kaas en hesp, koffiekoek, koffie of thee)
Koffie en taart: € 3,50
Koffie en pannenkoeken: € 4,50
Stand van zaken Droneport:
André heeft geïnformeerd.
Voor het bezoek is het € 152. Als we een broodjesmaaltijd willen nuttigen is het per
persoon: € 10,00
Als we bovenstaande programma willen uitvoeren dan is de totale deelnameprijs per
persoon: € 30,00.
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Voorstel: we organiseren zelf het ontbijt en de taart. We zorgen zelf voor
koffiekoeken, broodjes en taart. Dirk informeert of dit in de cafetaria van het OCMW
mogelijk is.
7. Tafelen met een warm hart: 29/11/2020
Het goede doel dat gekozen werd is “Warm Borgloon”.
Om deze organisatie te leren kennen nodigen we ze uit op de werkgroep van maart.
Dan kunnen zij zich voorstellen.
Activiteit:
De activiteit zoals vorig jaar doen we niet meer. Dit wil zeggen eten met aansluitend
een optreden.
Voorstel 1: oude spullen laten schatten en openbaar verkopen (tussen kunst en kitch).
De mensen kunnen dan iets drinken en een stuk taart eten;
Voorstel 2: een dansnamiddag met foodtrucks (frietkot, pizza, …). Iedere deelnemer
krijgt een bonnetje per foodtruck. Voorstel muziek: “Prettig gestoord” uit
Bommershoven.
Dit tweede voorstel wordt verder uitgewerkt.
Werkgroep: Eddy, Johnie, André en Olga.
8. Samenstelling nieuwe werkgroep Senioren
De formulieren om zich kandidaat te stellen voor de werkgroep Senioren en voor de
Welzijnsraad worden uitgedeeld. Zowel aan de seniorenverenigingen als aan de
individuele leden.
De formulieren worden ingeleverd tijdens de volgende werkgroep Senioren
(10/03/2020)
De huidige statuten van de seniorenraad worden geannuleerd. Er zal een minimale
afsprakennota worden opgesteld.
9. Voorstelling nieuw logo
Vermits de Seniorenraad in zijn huidige vorm ontbonden wordt en er een werkgroep
Senioren wordt opgericht zal ook het logo worden aangepast.
Nieuwe logo:

10. Varia
- De verenigingen kondigen de grote activiteiten aan en geven die af;
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
VOLGENDE BIJEENKOMST WERKGROEP SENIOREN BORGLOON
Dinsdag 10 maart 2020
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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Bijlage:

Takenverdeling Podium Plus
Taak

Wie in 2019?

2020

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

Verkoop drankbonnen

Nicole
Joseph, Joseph, Julien, Ria, André,
Dirk
Marcel en …………..

Nicole
Joseph, Jeff, Marcel, Ria, Jenny en
Ernestine
Marcel L. en Paula C.

Scheuren inkomkaarten

André en Johnie

André en Johnie

Bediening

Johnie, Nestor, Nicole, Paula S.

Johnie, Nestor, Nicole, Paula, Dirk

Afwassen

Iedereen

Iedereen

Drank, handdoeken en materiaal afwas

Nicole

Nicole

Vullen frigo’s

Joseph, Joseph en Julien

Joseph en Jeff

Wisselgeld

Nicole

Nicole

Tafelversiering

Olga

???

Chips of chocolade

Nicole

Nicole

Uitbating toog
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