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 Verslag van de vergadering van 14 januari 2020 

 
Verontschuldigd : Annelies (sport) . 
 

1. De voorzitter verwelkomt iedereen en vraagt goedkeuring vorig  verslag : 
Goedgekeurd, geen opmerking 

       2    Evaluatie bedeling koeken : nog altijd wordt deze actie heel gesmaakt bij de mensen 
             De voorzitter leest enkele bedankingskaartjes voor die de seniorenraad gekregen 
             heeft. 
             Opmerking bij bezoek aan een 100 jarige over ontvangst/viering op stadhuis : wie 
             een viering en ontvangst wil  moet hiervoor  een aanvraag doen bij de gemeente.  
             Voorstel om dat eens te vermelden in  IZINE? 
             Opm. J. Geevaert waarom de omslagen Stad Izegem vermelden en niet seniorenraad 
             Kunnen er geen omslagen komen waarop seniorenraad staat vermeld : er wordt                                        
             prijsofferte gevraagd en daarna evaluatie hiervan? 
       3    Na de vraag op vorige vergadering waarom Sofit geen lessen meer geeft aan senio- 
             ren : Kurt geeft hierover uitleg; wie niet verder wil met ‘Beweegpunt’ als lesgevers  
             krijgt haar/zijn beurtenkaart terugbetaald.  
       4    Bezoek RVT  Hardoy: deze ‘werk’vergadering vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020 
             om 9u30. We verzamelen op de parking van de Leest en vertrekken daar stipt om 
             9 uur. Op het programma staat : een rondleiding en ook meer uitleg over de assisten- 
             tieflat. 
             Na het bezoek kunnen we er lunchen (prijs 10€) 
             volgende personen zijn hiervoor ingeschreven : Jenny, Lutgarde , Liliane, Bea, Frans, 

            Germain,  Claire. Annelies. Rita, Annie, Viviane en Norbert V.(plaatsvervanger Chris) 

              (wie zijn of haar naam niet terug vindt in de lijst en toch wil meegaan, gelieve mij te ver- 

              wittigen) 
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        5   Trofee- kaarting van  6 april .De brieven worden verstuurd naar voorzitters bonden en 

            naar de raad in februari. De geselecteerde kaarters krijgen een uitnodiging half maart. 

           De formule blijft dezelfde als vorig jaar m.u.v. een rode lantaarn als wisselbeker! 

           Frans en Chris zorgen opnieuw voor de praktische uitwerking ervan 

           S Plus neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de barwerking. 

           De zaal Iso wordt klaargezet rond 9u30! 

6.       Reis B.Z. : er zijn nog enkele kamers beschikbaar! Maak gerust reclame!!! 

7.       Financieel verslag werkingsjaar 2019 wordt besproken en goedgekeurd en   

          doorgestuurd naar financiële diensten Stad Izegem.   

 

           
 
Secretaris                                          De Schepen                             Voorzitter 
C. Vandommele                                K.Himpe                                   V. Parmentier 

      

 
 


