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Verslag van de Algemene Vergadering op 19 november  2019  in het Rode 

Kruisgebouw. 
 

aanwezig: Bernice De Maeyer (voorzitter), Monique Van Ceulebroeck(penningmeester), 

Magda Baert (lid dagelijks bestuur), Gilbert Deckers (ondervoorzitter dagelijks bestuur),  

Dirk Van Esbroeck (schepen sociale zaken), Petra De Ruyter en Freddy Vergauwen 

(secretaris),  

Hugo De Wreede, Frans De Grave en  André Van Acker (OKRA O.L.Vrouw),   Ingrid Sliwa 

en Madeleine Van Pumbroeck (OKRA Sint-Martinus),   Galienne Kips en Nora De Winter 

(Neos Beveren), Albert Martens (Neos Melsele), Lisette Van Laere, Maurits Panis, André 

Dhondt,  Godelieve Van de Vijver, Lucie Tindemans  (LSR ), Ernie Cole, Liliane 

Vercauteren, Rita Verstraeten (OKRA Haasdonk),  Greta Ruymbeek, Agnes Van den Hende 

(OKRA Kallo), Godelieve De Maeyer, Cecile Van Buynder en Christiane Vermeiren  (OKRA 

Kieldrecht), Louis Truyman en Dirk Vercauteren (OKRA Melsele), Willy Lanoey (OKRA 

Verrebroek), Albert Struys en Jeanninne Matthynssens (SSB Beveren)  

Verontschuldigd:   Julien Maes (ondervoorzitter), Jos Lodewyckx (Neos Melsele), Willem 

De Boeck  (OKRA Melsele). 

1. Verwelkoming door  voorzitter  
 

 Goedkeuren verslag vorige Algemene Vergadering: OK geen opmerkingen.  

 Twee  overlijdensberichten binnengekomen:  

 André Sneppe (+19/9/19): erevoorzitter (periode 2003 t/m 2012) 

 André Van Puyvelde (+22/7/19): ere-ondervoorzitter (2001-2011) 

 Iedereen wordt bedankt voor zijn inzet in het verenigingsleven.  Dit past zeker in het 

thema van de ouderenweek  “ouderen… als actieve schakel voor een hechtere buurt” ! 

 

2. Voorstelling nieuwe secretaris Petra De Ruyter (in opvolging van Freddy 

die op 1 mei 2020 met pensioen gaat): 
 Onze  nieuwe secretaris  stelt zichzelf voor: zij is reeds een jaar administratieve kracht 

bij het team Welzijn van het Sociaal Huis (deeltijds).  Daarnaast oefent zij het beroep 

uit als kapster aan huis.  Dit vooral in de sociale sector: bij ouderen, minder-validen, 

geïnterneerden,… 

 

3. Voorstelling Liesbeth Noppe, de nieuwe centrumleider van 

dienstencentrum De Beuken: 
Liesbeth is voltijds bezig met deze functie.  Zij wil in de toekomst meer samenwerken met 

onze seniorenraad.  Het is zeker niet de bedoeling om concurrentie aan te gaan met het 

bestaande verenigingsleven maar wel om te ondersteunen en samen te werken. 

Contactgegevens: 

Tel. 03 755 54 49 

Gsm. 0470 99 32 70 

e-mailadres: liesbeth.noppe@zpw.be 

mailto:liesbeth.noppe@zpw.be


 

4. Bestuursakkoord 2019-2025 (meerjarenplan) 

 
Door middel van een overzichtelijke PowerPoint stelt schepen Dirk Van Esbroeck ons het 

bestuursakkoord voor.  Deze PowerPoint vinden jullie in bijlage. Wil je deze PowerPoint op 

papier ontvangen, gelieve dan een seintje te geven: seniorenraad@beveren.be. 

 

 

Pauze 

 

 
 

5. Adviezen/vragen 
1) Onze seniorenadviesraad had gevraagd of er geen ouderenbeleid coördinator kon 

aangeworven worden door het gemeentebestuur.  Het college van burgemeester en 

schepenen gaat akkoord om iemand aan te werven vanaf 2020 die halftijds senioren 

coördinator is en halftijds  rond armoede werkt.   

 

6. Varia 
1) Datum volgende alg. vergadering: dinsdag 28/1/2020 om 14u in Rode Kruisgebouw.  

2) Academische zitting 40 jaar seniorenadviesraad: bij het opmaken van dit verslag 

kunnen we reeds terugblikken op een zeer geslaagde academische zitting.  Er waren 

goede en interessante sprekers, een geweldige muzikale omlijsting en een heel 

verzorgde receptie ! 

3) Uitstap 2020:   

 onze ondervoorzitter Gilbert doet een korte rondvraag wat de voorkeur verdient voor 

de volgende uitstap met onze seniorenraad.  Na een beetje over en weer gepraat en 

enkele nieuwe ideeën omtrent deze uitstap (o.a. een gezellig etentje) is iedereen er 

toch vόόr om opnieuw een daguitstap te plannen (met vertrek rond 10 uur).  Hoeft niet 

ver te zijn ! 

 De datum dient nog vastgelegd. 

4) Woon en Zorgcentra Haasdonk en Vrasene: 

 Op 22 november wordt een expert aangesteld.  Er wordt niet op de gerechtelijke 

uitspraak gewacht om verder te werken.  De assistentiewoningen zullen wel 

vroeger klaar zijn. 

 

Vriendelijke groeten, 

Freddy 

 

Bijlagen: 

1) PowerPoint Bestuursakkoord 2019-2025 

mailto:seniorenraad@beveren.be

