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Vergadering 21 september 2016– goedkeuring verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Uitgave fotoboek “30 jaar Zonneheem”
Verwijzend naar een werkvergadering (brainstormen rond fotoboek) wil de voorzitter
graag ‘n voorafgaande opmerking maken: laten wij op vergaderingen onze mening en
standpunten duidelijk verwoorden, dan hoeven er – na de vergadering – geen onnodige
en niet-functionele mails verstuurd te worden.
De uitgave van het fotoboek was een uitzonderlijk succes. Op 14 dagen tijd waren 500
exemplaren verkocht. Het is dan ook een zeer fraaie uitgave (handig formaat, mooie
foto’s, leuke lay-out).
De voorzitter wenst dan ook iedereen die aan de realisatie van dit fotoboek heeft
meegewerkt heel hartelijk te bedanken. Het is een enorm werk geweest, maar het
resultaat mag gezien worden. Dit fotoboek is een prachtig herinneringsmoment, een heel
opmerkelijk collectors item.

Project “Ouderen voor Ouderen” – evaluatie
Het project “Ouderen voor Ouderen” wordt heel positief beoordeeld, zowel naar inhoud,
organisatie als resultaat toe.
Wij hadden gehoopt op een opbrengst van € 2.500. Het uiteindelijke resultaat was
merkelijk hoger:
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Inde pot zat € 999,30 (12.720 “rostjes” en een aantal briefjes)
Koffietafels en ontbijt - € 487,00
Zomer in Zonneheem - € 694,7
Bijdrage seniorenraad - € 100,00
Bijdragen seniorenorkest - € 25,00
Kwis “Per seconde grijzer” - € 35,00
Opbrengst fotoboek - € 1.441,50

Dit geeft ons een totale opbrengst van € 3.782,50.
Op woensdag 18 januari 2017 is dit bedrag overhandigd aan de directie van het AZ
Alma ziekenhuis. Met dit geld zal de afdeling Geriatrie een GPS-systeem aankopen
voor hun hometrainers, zodat de ouderen tijdens het fietsen zien in welke straat zij
rijden en zo herinneringen van vroeger kunnen ophalen.
Naar aanleiding van de vraag om de pot voor het verzamelen van “rostjes” te laten staan
in de cafetaria, beslist de centrum daar niet op in te gaan en project “Ouderen voor
Ouderen” definitief te beëindigen.

Cafetaria Zonneheem – levering dranken
Het schepencollege heeft in zijn zitting van 20 december 2016 de aankoop van dranken
voor de stadsdiensten (periode 2017 – 2018) toegewezen aan de firma Flandria Drinks.
Deze gunning stipuleert tevens dat de gevraagde wijnen en schuimwijn bio-gecertificeerd
moeten zijn en de fruitsappen zijn fairtrade producten.
De centrumraad
Enerzijds kan de centrumraad zich vinden in het standpunt van het Stadsbestuur om
in te zetten op duurzaamheid, bio en fairtrade. Anderzijds betreurt de centrumraad
het feit dat over deze nieuwe gunning van dranken niet vooraf gecommuniceerd is
met Zonneheem.
Verder vraagt de vergadering aandacht voor de toch wel aanzienlijke meerkost voor
witte wijn, rode wijn, fruitsap en cava bij omschakeling naar bio en fairtrade.
Product

Huidig
(incl. BTW)

Pinot Blanc (75 cl)
Rode wijn (25 cl)
Fruitsap (100 cl)
Cava (75 cl)

€ 6,09
€ 1,86
€ 1,40
€ 8,42

Bio/fairtrade
(incl. BTW)
€ 6,28
€ 2,48
€ 1,72
€ 9,73

Vermoedelijke
hoeveelheid
per jaar
1200
1680
450
600
Totaal

Meerkost per
jaar (incl.
BTW)
€ 228,00
€ 1.041,60
€ 144,00
€ 780,00
€ 2.193,60

Het bijgaand schema toont aan dat deze meerkost jaarlijks € 2.193,6 zal bedragen
op basis van de aangeduide vermoedelijke hoeveelheid.
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De grootste meerkost zit vooral in de rode wijn (kleine flessen) en de
Cava/Prosecco.
De verkoopprijs voor een flesje rode wijn (25 cl) bedraagt momenteel € 2,50 en voor
een glas Cava € 2,00 (6 glazen uit één fles).
De centrumraad beslist om – met bovenstaande gegevens – nog een schrijven te richten
aan het Schepencollege.
Verder zullen onze vrijwillige baruitbaters uitgenodigd worden om de bio-wijnen te komen
proeven met de bedoeling daar de wijn uit te halen die in toekomst geschonken zal
worden in de cafetaria van Zonneheem.

Zonneheem – budget 2017
In het Eikenblad van januari jl. verscheen een overzicht van het budget 2017 van de stad
Eeklo. Het viel op dat er een groot bedrag (€ 817.519,00) uitgaven voor Zonneheem
genoteerd stonden, echter niet gekoppeld aan inkomsten. Dit gaf een compleet
vertekend beeld omdat er bij alle vrije tijdsdiensten zowel uitgaven als inkomsten vermeld
stonden.
Schepen Depuydt heeft een detail van het budget 2017 betreffende het lokaal
dienstencentrum Zonneheem opgevraagd bij de financieel beheerder. Dit schema is aan
iedereen bezorgd op de vergadering. Uit dit schema blijkt dat de financieel beheerder in
zijn opsomming in het Eikenblad de ontvangsten van Zonneheem niet heeft benoemd.
Bij monde van schepen Depuydt zal gevraagd worden een verduidelijking te publiceren
in het volgende Eikenblad.

Zomer in Zonneheem – editie 2017 - gedachtewisseling
Zomer in Zonneheem – editie 2017 start met een aantal moeilijkheden:
 Dinsdag 15 augustus is de eerste dag van het zomerfeest, dit is een wettelijke
feestdag.
 Het tuinfeest met buitenlandse folkloregroepen gaat door op woensdag 16
augustus (enkel deze datum kan voor Hasselt)
 Maaltijd op dag van tuinfeest (mosselen, BBQ, pizza, of iets anders) dienst
volledig te worden uitbesteed wegens verlofplanning vaste medewerkers
 Tent opzetten + aankleden (plaatsen podium, elektriciteit, water, tafels en stoelen)
dient te gebeuren op vrijdag 11 augustus om reden dat veel medewerkers van de
technische dienst op maandag wellicht de brug maken met 15 augustus
’n eerste aanzet van programma
Dinsdag 15 augustus 2017
 Megafietshappening
 Wandeltocht
 Grootoudernamiddag met
Pannenkoeken, springkastelen en clown Tyno

240 euro
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Woensdag 16 augustus 2017
10.30 uur
Aperitiefconcert met Seniorenorkest Zeeland
& Seniorenorkest Eeklo
11.30 uur
Eetfestijn (nog nader te bepalen)
13.30 uur
optreden van Folkloregroepen
Busvervoer groepen – raming
Uitleenvergoeding groepen
Donderdag 17 augustus 2017
9.00 uur
Ontbijt met bubbels
10.30 uur
“The old wise men society band”
OF “The Oldtimers Guitar Crew”
Gratis receptie voor alle Eeklose senioren
14.00 uur
Zomerkoffietafel met BOMA on the Rock’s
Taart – raming
14.00 uur
Petanquetornooi

500 euro

2.200 euro
1.150 euro
1.050 euro

700 euro
gratis

2.929 euro
700 euro

Materiaal
Huur kadertenten
Huur tafels en stoelen
Huur licht- en klankinstallatie (met begeleiding) – raming
Huur borden en bestek
Sabam – raming

2.900 euro
765 euro
2.200 euro
640 euro
600 euro

Prestaties Zonneheem
Raming technische ondersteuning
Raming prestaties personeel Zonneheem

60 uur
240 uur

Uitgaven eetfestijn - raming
Uitgaven drank - raming
Uitgaven drukwerk

2.000 euro
1.800 euro
Eikenblad

Mogelijke inkomsten gebaseerd op cijfers van 2016
Drankverkoop
Eetfestijn
Fietstocht (inkomsten worden gebruikt voor hapje en drankje)
3 euro p.p. – afhankelijk van weersomstandigheden
Wandeltocht (inkomsten worden gebruikt voor hapje en drankje)
3 euro p.p. – afhankelijk van weersomstandigheden
Ontbijt met bubbels (14 euro x personen)
Koffietafel (6 euro p.p.)

4.900 euro
3.000 euro
150 euro
120 euro
2.000 euro
1.500 euro

Samengevat krijgen wij dan voor “Zomer in Zonneheem 2017” de volgende kostenraming:
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UITGAVEN
Grootoudernamiddag Clown Tyno
Seniorenorkest Zeeland
Folkloregroepen
Ontbijt met bubbels
Boma on the Rock’s
Taart koffietafel
Kadertenten
Eetfestijn
Aankoop drank
Huur borden en bestek
Huur tafels en stoelen
Huur geluidsinstallatie
Sabam
Totaal

€ 240,00
€ 500,00
€ 2.200,00
€ 500,00
€ 2.929,00
€ 700,00
€ 2.900,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 640,00
€ 765,00
€ 2.200,00
€ 600,00

INKOMSTEN
Drankverkoop
Eetfestijn
megafietstocht
wandeltocht
Ontbijt met bubbels
zomerkoffietafel

€ 16.174,00

Totaal

€ 4.900,00
€ 3.000,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00

€ 11.670,00

Voor het eetfestijn op woensdag 16 augustus 2017 dient nog gezocht te worden naar een
goede formule, waarbij de cateraar zorgt voor alles (maaltijd, borden en bestek, bediening,
opruimen en afwas). Iedereen wordt uitgenodigd te informeren naar leuke alternatieven, zoals:






Grote pan (diameter 3,5 meter) van Breydelham
Pizza à volonté op houtoven
Paella
Koud/warm buffet
Enz.

Varia
Jan Vandenberghe, voorzitter seniorenraad, deelt de vergadering mee dat seniorenraad in het
najaar een seniorenbeurs wil organiseren. Bedoeling is op deze beurs alles te verzamelen wat
er in Eeklo gebeurt op het vlak van senioren (dienstverlening, informatie, activiteiten, vorming,
enz.). Seniorenraad had oorspronkelijk als locatie het jeugdhuis uitgekozen en als tijdstip een
namiddag tijdens de 3de week van november.
De centrumleider stelt voor om als locatie voor een seniorenbeurs het lokaal dienstencentrum
Zonneheem te kiezen en als tijdstip een dag tijdens het herfstverlof.
Jan Vandenberghe kan zich vinden in dit voorstel en is heel tevreden met het aanbod.
De centrumleider stipuleert wel dat Zonneheem enkel de locatie ter beschikking stelt, samen
met enige vrijwilligers voor de uitbating van de bar in de cafetaria. De volledig organisatie van
de seniorenbeurs (voorbereiding, contacteren deelnemers, publiciteit en promotie, praktische
uitwerking, permanentie tijdens de beurs, opnet na de beurs) gebeurt door de leden van de
seniorenraad.
Marc Windey stelt voor op de volgende vergaderingen van de centrumraad volgende thema’s
te behandelen:
 Toekomstig beleid rond het lokaal dienstencentrum Zonneheem. Meer bepaald rond
een mogelijke verzelfstandiging van de werking (cfr. Wijkcentrum De Kring)
 Functioneler gebruiken van het gebouw Zonneheem – dit staat nu leeg ’s avonds en in
het weekend. Kan waarschijnlijk zinvol gebruikt worden door eeklose verenigingen.
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