ZITTING VAN DE OUDERENADVIESRAAD LIEVEGEM VAN 6 JUNI 2019
Aanwezigen:

Coucke Gilbert, De Clercq Monique, De Wilde Roger, Lippens Ghislain, Parrein Dany, Schietaert
Anita, Van Den Hauwe Magda, Van Hyfte Wilfried en Willems Annie; leden
Caroline Fredrick; schepen bevoegd voor senioren.
Van De Voorde Elisabeth; seniorenconsulente ad interim

Verslag:

Fredrick Caroline opent de vergadering om 09.03 uur.

1. De Installatie ouderenadviesraad Lievegem
Alle leden waren aanwezig voor de installatie van de ouderenadviesraad Lievegem.
Hieronder is een overzicht van de contactgegevens van de leden terug te vinden.
Naam

voornaam

Adres

PC

telefoonnr:

emailadres

vereniging

Coucke

Gilbert

Okra
Waarschoot

De Clercq

Monique

Neos
Waarschot

De Wilde

Roger

Okra Beke

Lippens

Ghislain

Okra
Waarschoot

Parrein

Dany

onafhankelijke

Schietaert

Anita

Vlas
Zomergem

Van Den
Hauwe

Magda

Neos
Zomergem

Van Hyfte

Wilfried

Okra
Lovendegem

Willems

Annie

Okra
Vinderhoute

Na een voorstellingsrondje werd er overgegaan tot de stemming van de voorzitter, 2
ondervoorzitters en penningsmeester.
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2. Stemming voorzitter, twee ondervoorzitters en penningsmeester
Stemming voorzitter:
Parrein Dany en Coucke Gilbert hebben zich kandidaat gesteld als voorzitter. Na een korte
uiteenzetting van hun werkwijze en motivatie werd via geheime stemming de voorzitter gekozen.
Er waren drie stemmen voor Coucke Gilbert en zes stemmen voor Parrein Dany.
De heer Parrein Dany heeft de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en wordt verkozen tot
voorzitter van de ouderenadviesraad van Lievegem voor de legislatuur 2019-2025.
Na een woordje van dank door de voorzitter Parrein Dany werd overgegaan tot de stemming van de
twee ondervoorzitters en penningsmeester.
Stemming twee ondervoorzitters en penningsmeester
De leden kwamen samen tot een akkoord om de 3 functies als volgt te verdelen:
• Coucke Gilbert: eerste ondervoorzitter
• Van Dan Hauwe Magde: tweede ondervoorzitter
• Schiettaert Anita: penningsmeester

3. Begroting 2020: formuleren actiepunten
Het bestuur vraagt de medewerking aan de adviesraden bij het opstellen van het meerjarenplan.
Op de volgende vergadering zal beslist worden op welke thema’s we gaan inzetten als adviesraad.
We moeten hierbij ook de nodige werkingsmiddelen benoemen.
Er wordt gevraagd om binnen de drie werkgroepen mogelijke actiepunten en visies rond het beleid
voor senioren op te lijsten zodat deze actiepunten gedragen worden door het bredere publiek.
De drie werkgroepen hadden voor de fusie elk hun eigen werkingsmiddelen. In 2019 krijgt elke
werkgroep de subsidie zoals in 2018.
Vanaf 2020 zal een reglement met betrekking tot de subsidies van toepassing zijn voor alle
verenigingen en adviesraden van Lievegem.

4. Vastleggen data vergaderingen 2019
De werkgroep Lovendegem heeft al zijn vergaderingen voor 2019 vastgelegd. De data zijn de
volgende: 25 juni, 3 september, 8 oktober, 5 november en 10 december.
Er wordt gevraagd aan de werkgroepen Waarschoot en Zomergem om alle vergaderingen in 2019
vast te leggen.
Tijdens de volgende zitting kunnen de data voor de vergaderingen van de ouderenadviesraad
Lievegem in 2019 vastgelegd worden.
De vergaderingen zullen beurtelings doorgaan in Lovendegem, Waarschoot en Zomergem.
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5. Varia
Schepen Fredrick Caroline zal alle ouderenverenigingen een bezoekje brengen. Parrein Dany
wenst mee te gaan om zo meer voeling te krijgen met wat er leeft bij de senioren.
Ook de kermiscomités vormen een klankbord van vele ouderen. Als adviesraad moeten we deze
comités steunen.
Op vraag van Van Hyfte Wilfried kunnen de inwoners van Zomergem en Waarschoot ook
deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de werkgroep Lovendegem.
De verslagen van de vergaderingen van de werkgroepen worden ook doorgeven aan de
ouderenadviesraad Lievegem.
De volgende vergadering van de ouderenadviesraad zal plaatsvinden op vrijdag 12 juli 2019 om
09.00 uur in Waarschoot.

Niets meer te behandelen wordt de zitting geheven om 10.12 uur.

namens de ouderenadviesraad
Elisabeth Van De Voorde
Seniorenconsulent ad interim

Dany Parrein
voorzitter
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