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Vergadering 11 maart 2016– goedkeuring verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Zomer in Zonneheem – evaluatie
De voorzitter bedankt iedereen die – elk naar eigen mogelijkheden – heeft meegewerkt
aan het welslagen van “Zomer in Zonneheem – editie 2016”.
Er was een duidelijk gebrek aan medewerkers, vooral voor bediening in de zaal. Er
kan misschien geïnformeerd worden bij de jeugdbewegingen in hoever zij kunnen
zorgen voor hulp bij bediening in de zaal (uiteraard tegen een vergoeding voor hun
werkingskas). Anderzijds is het misschien ook zinvol af te spreken wie welke tafels zal
bedienen.
In verband met het feestje voor de vrijwillige medewerkers achteraf stipuleert de
voorzitter dat dit gestart is met een klein mosselfestijn, waar iedereen zelf betaald
heeft. Naar aanleiding van 30 jaar Zonneheem heeft de voorzitter aan het stadsbestuur
een tegemoetkoming gevraagd in de organisatie van dit feestje. De stad was akkoord
en heeft de drank betaald.
Er is een discussie gevoerd over het feit dat mensen die vrijwillig hebben meegewerkt
aan “Zomer in Zonneheem” nu zelf hun eten moeten betalen op het feestje achteraf.
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Anderzijds moet er rekening gehouden worden dat dit feestje achteraf enkel bedoeld is
voor die mensen die meegewerkt hebben aan “Zomer in Zonneheem” en de meerderheid
heeft duidelijk geen problemen in het zelf betalen van de maaltijd.
Voor “Zomer in Zonneheem – editie 2017” moeten deze opmerkingen opnieuw
besproken worden

Project “Ouderen voor Ouderen” – stand van zaken
Momenteel staat er 1.644,00 euro op de rekening van het project “Ouderen voor
Ouderen”. Dank aan seniorenraad voor hun bijdrage.
Bezoekers zijn enthousiast over dit project.

30 jaar Zonneheem – uitgave herinneringsboek
Bedoeling is – tegen eind 2016 – een fotoboek “30 jaar Zonneheem” uit te geven, waarin
groepsfoto’s worden opgenomen van alle activiteiten die in het lokaal dienstencentrum
hebben plaats gevonden tijdens het feestjaar.
Momenteel denken wij aan een fotoboekje – formaat A5, dat verkocht zou worden aan
5,00 euro per stuk.
Er zijn eventueel mogelijkheden van sponsoring. Zo heeft de Liberale Mutualiteit laten
weten dat zij interesse hebben. De voorzitter stelt voor dit alles rustig af te wachten en
zien wat de toekomst brengt.

Personeel Zonneheem – stand van zaken
Personeel in het lokaal dienstencentrum blijft een moeilijk punt. Enerzijds zijn wij duidelijk
onderbemand, anderzijds krijgen wij om de haverklap een andere medewerker op het
secretariaat.
Voor het restaurant is het noodzakelijk dat er een doublure is voor Aljimka, zodanig dat
wij kunnen beschikken over 2 medewerkers die de keuken kennen en kunnen koken.
Voor het secretariaat is het noodzakelijk dat wij kunnen beschikken over een medewerker
een lange tijd blijft en actief is.

Opendeurdag + programma najaar 2016
De opendeurdag 2016 gaat door op vrijdag 23 september en is opgebouwd op het
stramien van vorige jaren: kennismaking met het programma-aanbod najaar 2016.
Tijdens de opendeurdag wordt ook de programmabrochure najaar 2016 verspreid.

Varia
De voorzitter deelt mee dat AZ Alma een opendeur houdt in het ziekenhuis op zaterdag
8 oktober (13 – 17 uur) en zondag 9 oktober (11 – 16 uur). Iedereen is van harte welkom.
Seniorenraad zal in het kader van de week van de ouderen een informatiebijeenkomst
organiseren rond “mobiliteit voor Ouderen”, oa. werking parkeermeters, auto-delen.
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