Verslag Seniorenraad – 14 januari 2020

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

A. Vanacken
D. Deneuker
P. Carnotensis

J. Moens, J. Vrancken, R. Vanhees
J. Thys, H. Boffin, M. Lesuisse
P. Smets, N. Ghijsens
N. Devries, E. Freson, J. Pansaers, O. Thys, E. De Wit,
J. Panis
D. Vandersmissen

VERONTSCHULDIGD: J. Lenaerts, ML Driesmans
AFWEZIG: M. Lousbergh
VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar.
Een mooie wens voor iedereen:
“DROOM GROOT EN GENIET VAN KLEINE DINGEN”
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d.10/12/2019
Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag van 10 december 2019 wordt
goedgekeurd door de raad.
2. Infonamiddag: 20/02/2020
Takenverdeling:
Dirk zorgt voor de sleutel, bestelling drank, taart en de nodige materialen voor de
workshops.
Het klaarmaken van de zaal en het koud zetten van de drank gebeurt om 9.00 u. door
André, Johnie, Olga, Nestor en Joseph Pansaers.
Het opruimen van de zaal gebeurt door iedereen.
Iedereen is om 12.45 u. aanwezig in de zaal.
3. Podium plus: 13/03/2020
De promotiematerialen worden verdeeld alsook de verdeling van de
toegangskaarten:
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Vereniging

Aantal kaarten ontvangen

Okra Borgloon

25

Neos

50

Senioren Rijkel

40

Senioren Jesseren

5

Senioren BOHa

10

Dienst Cultuur

80

Sociaal Huis

40

Nestor komt nog enkele affiches afhalen in het Sociaal Huis.
De senioren van Rijkel en de senioren van Bommershoven verdelen in hun gemeente
de affiches.
De rest van de affiches wordt door de gemeenschapswacht verdeeld.
Wie extra toegangskaarten wenst moet deze afhalen bij de dienst Cultuur (AC) of in
het Sociaal Huis.
4. Verbroedering in Borgloon: 7/4/2020
We hadden een verbroedering met Beringen gepland op 7 april 2020.
Nadat de senioren van Beringen eerst toegezegd hadden hebben ze nu via email laten
weten om toch niet in te gaan op onze uitnodiging. Dit wegens financiële redenen.
Zij hebben een bepaald budget voor hun jaarwerking en als ze deelnemen aan deze
verbroedering moeten ze een eigen activiteit schrappen.
Ze willen wel met een kleine delegatie, in een overleg de beide werkingen bespreken.
Er wordt beslist om een nieuwe gemeente te zoeken om deel te nemen aan de
verbroedering.
Andere mogelijkheden zijn:
- Oudsbergen
- Landen
- Tienen
- Pelt
- Gingelom
- Leopoldsburg
André neemt contact op met enkele van deze gemeenten.
5. Teambuilding: 26/05/2020
Voorstel van vorige vergadering:
Mogelijk programma:
- Klein ontbijt
(Oud Rijckel?)
- Bezoek aan Droneport
(gids nodig)
- Middagmaal bij Droneport (lunch of the day is starter – hoofdschotel – koffie:
prijs: € 21)
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- Bezoek aan Stevens Hout (via Julien?)
- Koffie en taart
(Oud Rijckel?)
André informeert bij Droneport. Joseph Thys informeert bij Oud Rijckel.
Vorig jaar was de bijdrage € 30,00 per persoon.
6. Evenementenformulier
Organiseer je een evenement in Borgloon? Een klein buurtfeest of een festival? Een fuif,
doortocht, sportdag, schoolfeest of wedstrijd? Vergeet dan zeker niet tijdig een
evenementenformulier in te dienen!
Het evenementenformulier invullen is één van de eerste stappen die je zet. Dit formulier is tevens
een goede checklist voor elke organisator. Het helpt je na te denken over elke stap die je dient te
ondernemen.
Nadat je je evenementenformulier hebt ingediend bij de dienst evenementen, zal het stadsbestuur
advies inwinnen bij de veiligheidsdiensten en beslissen of het evenement kan doorgaan. Het kan
zijn dat het evenement enkel mag doorgaan indien er bijkomende maatregelen worden genomen.
In bepaalde gevallen kan het ook zijn dat je geen toelating krijgt. Dit wordt dan gemotiveerd.
Het evenementenformulier vind je terug op de website van het lokaal bestuur
(https://www.borgloon.be/vrije-tijd/activiteiten-organiseren ).
Er is zowel een print versie als een online versie beschikbaar. De online versie kan je op je pc
invullen. Je kan het formulier ook op papier afhalen bij de vrijetijdsdiensten of je kan het per mail
aanvragen en indienen via evenementen@borgloon.be.
Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van het evenementenformulier? De medewerkers van
de vrijetijdsdiensten helpen je graag bij het vervolledigen van je formulier.
Opgelet!
Het aanvraagformulier voor de organisatie van een evenement dient tijdig aan de dienst
evenementen bezorgd te worden. Dit wil zeggen: minstens 2 maanden en maximum 1 jaar
vóór de datum van het evenement.

Meer info:

Evenementen
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
evenementen@borgloon.be
012 67 36 19
Dit is enkel te gebruiken als je grote activiteiten organiseert die voor een breed publiek
toegankelijk zijn.
Dirk geeft aan iedere seniorenvereniging een exemplaar van het evenementenformulier.

7. Varia
- De verenigingen kondigen hun grote activiteiten aan en geven die af aan de
voorzitter;
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-

-

-

De vraag wordt gesteld of het toelagereglement na de herstructurering van de
adviesraden moet aangepast worden?
Er is sprake om alle toelagereglementen op elkaar af te stemmen. Maar een
werking van een sportclub is helemaal anders dan de werking van een
seniorenvereniging.
De mensen van ’t Vincentje worden uitgenodigd om volgende vergadering hun
cheque te komen halen. Ook het schepencollege wordt gevraagd om dit bij te
wonen.
Dus uitreiking van de cheque: dinsdag 11 februari om 11.00 u. in de raadzaal.
Het evenement heeft € 1340 opgebracht.
Het lokaal bestuur heeft een beslissing genomen omtrent de adviesraden.
Er zullen 3 grote raden opgestart worden:
 Ondernemersraad
 Vrijetijdsraad
 Welzijnsraad
Het is de bedoeling dat deze 3 raden adviezen zullen formuleren en overmaken
aan het lokaal bestuur.
Onder deze 3 overkoepelende raden zullen een aantal werkgroepen functioneren.
De Welzijnsraad heeft 3 werkgroepen:
 Werkgroep Senioren
 Werkgroep Mensen met een beperking
 Werkgroep LOK (Lokaal overleg Kinderopvang)
In de gemeentelijke nieuwsbrief zal een oproep komen om deel te nemen aan
deze raden en werkgroepen.
Onze raad zal niet meer Seniorenraad heten maar voortaan spreken we over de
“werkgroep Senioren”.
Het lokaal bestuur heeft ook een participatiereglement opgesteld dat aan de
gemeenteraad van februari zal worden voorgelegd ter goedkeuring.
Wij zullen de volgende maanden ook aan alle leden van onze huidige raad vragen
om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de werkgroep.
Ook zullen we een nieuw, kort huishoudelijk reglement opstellen.
De werking van de werkgroep Senioren blijft behouden zoals in het verleden. Dit
wil zeggen de activiteiten met de daarbij horende budgetten blijven gehouden.

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

VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 11 februari 2020
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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