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Seniorenraad
Verslag Zitting van 30 april 2019

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Joseph Van Dingenen, S-plus Berlaar; mevrouw Annemie Kempen, Neos; de heer Frederick 
Deboodt; mevrouw Claudia Straus, OCMW Berlaar; mevrouw Rita Deckers; de heer Albert Horemans; 
de heer Frans Oberts; mevrouw Godelieve Van Hoof, OKRA Station; mevrouw Irene Wuyts, OKRA 
Station; mevrouw Lies Daneels, GAW Solleveld; mevrouw Maria Geys; mevrouw Maria Weuts, S-plus 
Berlaar; mevrouw Rita Ingang; mevrouw Rita Luyten, OKRA Station; de heer Paul Van de Vondel, 
OKRA Centrum; mevrouw Maria Lens, OKRA Heikant; mevrouw Jo Provoost; de heer Hendrick Van 
Dyck; mevrouw Veerle Van Itterbeeck; de heer Stefaan Lambrechts; de heer Jef van Dingenen; de 
heer Chris Triau; de heer Wilfried Mortelmans; mevrouw Eveline VandeVyvere

Afwezig:
de heer Silvain Vertommen, OKRA Centrum; mevrouw Kirsten Bax, OCMW Berlaar; de heer Jos 
Borremans, OKRA Heikant; de heer Walter Horemans; de heer Eddy Verstappen; mevrouw Emy 
Reniers, WZC Kloosterhof; mevrouw Machteld Fonteyn; mevrouw Tina Spillman

Verontschuldigd:
mevrouw Tessa Steurs, WZC Kloosterhof

1 2019_SNR_00012 Organisatie van agenda en besluitvorming - Goedkeuring 
verslag (26/2/2019) - goedkeuring
BEHANDELD

Toelichting
Het verslag van 26/2 wordt goedgekeurd mits volgende opmerking:

 - Wilfried Mortelmans was wel aanwezig op de vergadering

2 2019_SNR_00013 Deelname adviesraden - Installatie Seniorenraad - 
aanstelling
GOEDGEKEURD

Toelichting
De formulieren worden verzameld.  De ontbrekende stukken worden voor 15/5 verwacht op de dienst 
Vrije Tijd.

Op 4/6 doen we dan de installatievergadering van de nieuwe seniorenraad alsook de voorzitter- en 
medevoorzittersverkiezing.

3 2019_SNR_00014 Organisatie van agenda en besluitvorming - Atrium - 
toelichting - kennisneming
GOEDGEKEURD

Toelichting
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We werken vanaf nu met een digitaal systeem voor de opvolging van de seniorenraad.  Wendy Budts 
van het secretariaat van de gemeente komt het syteem toelichten. Verander zeker het paswoord dat 
je van ons kreeg! 

Leden die niet instappen in het systeem krijgen nog steeds een papieren agenda en verslag 
toegestuurd.

Notulen
Het verslag en de agenda van de raad vind je via de kalender.  Je klikt op de juiste dag, klikt het 
verslag aan en dan elke agendapunt dat je wil nalezen.  Bij notulen vind je wat er genoteerd werd 
tijdens de vergadering.  

Je kan commentaren toevoegen: 

- Persoonlijk: alleen voor jezelf

- SNR: te bekijken door de hele seniorenraad

- Administratie-SNR: te bekijken door de seniorenraad en het secretariaat

Je kan ook vragen stellen aan de administratie (= Eveline). Dat doe je via infoberichten.

In de bijlage van dit punt vind je enkel afbeeldingen: wachtwoord aanpassen, verslag lezen 1-
3, commentaren en infoberichten.

4 2019_SNR_00015 Organisatie van activiteiten en evenementen - Week van 
de Senior 2019 - planning
GOEDGEKEURD

Toelichting
- programma en aangepaste data:

woensdag 20/11: soep op de markt

donderdag 21/11: peuters in actie (huis van het kind) in BKO Centrum

vrijdag 22/11: film in WZC St. Augustinus

zondadg 24/11: Smartphonebabbel in school centrum

maandag 25/11: dementiecabaret in Berkenhof

dinsdag 26/11: openseniorenraad in Familia Heikant

zaterdag 30/11: Plusparty in Familia

Eveline informeert of de seniorenbowling (Beerzel) ook kan doorgaan.

 

5 2019_SNR_00016 Organisatie van activiteiten en evenementen - Daguitstap 
55-plussers 2019 - planning
GOEDGEKEURD

Toelichting
online-inschrijfmogelijkheid



3/4

Peter licht toe. 

Dit systeem wordt in de hele gemeente gebruikt.  Je zal het dus nog terug zien komen voor 
bijvoobeeld de taallessen spaans, de sport-overdag of de muzikale tuinen.

Werkwijze:

1. je dient een account aan te maken: www.berlaar.be/inschrijven

aan dat account koppel je iedereen in jouw gezin

2. je schrijft in per opstapplek.  Je zal zien dat er eerst staat dat die activiteit gratis is.

Dat komt omdat wij 6 verschillende prijzen hebben: basis of uitgebreid programma en dan 3 
verschillende mogelijke woonplaatsten

Als je verder klikt moet je kiezen welk programma je zal volgen en waar je woont.

Daarna staat de prijs juist.

3. je betaalt onmiddelijk via bancontact of een creditkaart.

Notulen
De seniorenraad vindt het een goed systeem voor individuele deelnemers aan de Daguitstap.  Voor 
verenigingen is het echter niet haalbaar.  

Ofwel moet elk individu aan een account gekoppeld worden en moet er vanuit dat account 
ingeschreven worden.  Ofwel kan 1 persoon iedereen inschrijven maar dan heeft de dienst vrije tijd 
geen namen van de mensen; wat toch belangrijk is als je met een groep op uitstap bent.

Daarom wordt ervoor gekozen om als vereniging nog aan het onthaal te komen betalen.

We denken dat het systeem op termijn wel kan werken voor individuen die zich willen inschrijven 
voor  de uitstap.

6 2019_SNR_00017 Onthaal en info - Variaunten - kennisneming
GOEDGEKEURD

Toelichting
toelichting vorming plus

Vormingplus is een organisatie die cursussen geeft in de bibliotheek.

De presentatie vind je in bijlage.

Notulen
handoeken

Ons speelplein kan oude (keuken)handdoeken goed gebruiken.  Als je er hebt mag je die aan Eveline 
bezorgen.  Maria Lens heeft alvast een hele stapel. 

Be-alert en App 112

Jef van Dingenen raad aan om deze apps te installeren.  Ze kunnen je leven redden.  We vragen de 
politie deze op 1 van de volgende seniorenraden toe te lichten.
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Geadresseerde reclame

Jef waarschuwt voor geadresserde reclame.  Als je post krijgt van een organisatie die je niet kent mag 
je daartegen protesteren.  Organisaties mogen niet zomaar je gegevens gebruiken.

WZC Kloosterhof

Op 16/5, 19u organiseren zij een infoavond rond alcohol en drugs; ook bij senioren.

WZC Sint Augustinus

Op 7/5, 14u organiseren zij een seniorenatelier rond beroerte met een getuigenis en tips om een 
beroerte te kunnen herkennen.

Volgende vergadering

Dinsdag 4/6, 9u in WZC St. Augustinus

 


