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Agenda van de vergadering: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 
2. Voorstelling nieuwe leden; 
3. Briefwisseling; 
4. Logo SAR; 
5. Update ledenlijst; 
6. Seniorenmaand en seniorenbeurs; 
7. Seniorenkrant; 
8. Werking Mens en Maatschappij – doelgroep senioren; 
9. Verenigingendatabank en erkenningen seniorenverenigingen;  
10. Varia. 
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige seniorenadviesraad werd goedgekeurd. 
Er werd de stand van zaken bevraagd rond de volgende agendapunten: 

 Ideale Woning  
Er komen in de nabije toekomst heel wat externe diensten zitdagen 
houden in het OCMW. De schepen vroeg daarom op 2 oktober 2020 na of 
de Ideale Woning ook zitdagen kan houden aangezien er heel wat klachten 
worden ontvangen omtrent hun moeilijke bereikbaarheid. Wanneer hier 
duidelijkheid rond is, brengt het lokaal bestuur jullie hiervan op de hoogte. 
 

 Fortbaan oversteek 
De schepen neemt de vraag tot de aanleg van een zebrapad mee naar het 
college van burgemeester en schepenen. 
 

2. Voorstelling nieuwe leden 
De seniorenadviesraad van 28 september 2020 verwelkomde één nieuw lid. 

a. Guy Embrechts 
Guy Embrechts engageert zich als onafhankelijke. Hij is gepensioneerd 
huisarts en nam deel aan de belrondes naar de Schotense 80+’ers & 
75+’ers. Via deze weg komt hij met veel senioren in contact.  

 

3. Briefwisseling 
De voorzitter ontving heel wat briefwisseling die ze met de seniorenadviesraad 
graag overloopt. 

 Griepvaccinatie  
Griep treft elke winter 1 op 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, 
maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen 
hebben. Een jaarlijkse griepprik biedt de beste kans om zonder de 
ziekte de winter door te komen. 
 
Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar. De ideale periode om je te 
laten inenten tegen griep is tussen half oktober en half 
november. Voor risicogroepen wordt het vaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin 
gratis.  
 
Voor wie? 
De griepvaccinatiecampagne richt zich ieder jaar op specifieke 
doelgroepen bepaald door de Vlaamse overheid, namelijk: 

 gezondheidswerkers 
 65-plussers 
 vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen 
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 chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte, 
een lever- of nierziekte, een chronische spierziekte of diabetes 

 mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door 
een medische behandeling 

 al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor 
lang verblijf of instelling voor personen met een beperking 
opgenomen is 

 iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicopersonen 
 iedereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden 

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat 
de risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Dat 
geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we 
dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een eventuele 
tweede coronagolf. 
 

 
 

 Programma seniorenfilms CC De Kaekelaar 
De seniorenfilms in CC De Kaekelaar gaan op heden door op 
maandagnamiddag en dinsdagavond. Vanaf volgend jaar zal dit 
verschuiven naar dinsdag. De film wordt dan 2 keer afgespeeld, nl. in de 
namiddag en avond.  
 

 Infomoment LEIF: euthanasie, negatieve wilsbeschikking en 
orgaandonatie 
DINSDAG 20/10 - 14U - POLY 1 LDC ’t Dorp - € 2, incl. kopje koffie 
‘Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan’, wordt wel 
eens gezegd. Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven voor 
niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land de helft van de bevolking 
met de hulp van een arts overlijdt. De overige sterven rustig in hun slaap 
of overlijden plotseling, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een 
hartinfarct. Ideaal gesproken moet de patiënt betrokken worden, zijn lot 
zo veel mogelijk zélf kunnen bepalen. Maar zelfs als hij niet meer bewust 
is, kan de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand een 
aantal bepalingen vast te leggen, de wetgeving staat hem daarin bij. 
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 Belrondes naar senioren 
De coronacrisis treft de Schotense senioren zwaar. Op dinsdag 14/04/2020 
startte de senioren- en gezondheidsconsulent de belronde naar alle 80-
plussers (zowel gehuwden en alleenstaanden) in Schoten. Dit omdat we 
als lokaal bestuur extra bezorgd zijn om onze Schotense senioren, als 
risicogroep in deze moeilijke periode. Alsook omdat zij verwacht worden zo 
veel mogelijk thuis te blijven. Schoten vergrijst, net zoals vele andere 
gemeenten, en telt op heden 2680 80-plussers.  
 
Senioren krijgen in deze periode niet altijd de (professionele) hulp meer 
waar ze normaliter beroep op doen, kunnen moeilijker boodschappen 
doen/naar de apotheker gaan aangezien hun vervoersmogelijkheden nog 
beperkter zijn etc.  
 
De telefonisten bevragen hoe het met hen gaat in deze periode, of ze een 
sociaal netwerk hebben waar ze op kunnen terugvallen en of er 
hulpvragen/noden zijn. De telefonisten bieden een luisterend oor en de 
seniorenconsulent volgt als professional de noden verder op of gaf deze 
door aan de correcte dienst/instantie. Degenen die niet te bereiken waren, 
ontvingen nogmaals een informatieve brief op in de hoop om ze via deze 
weg te kunnen bereiken. 
 
Bijna alle senioren die gecontacteerd werden, gaven aan hoe fijn ze dit 
initiatief van het lokaal bestuur vonden. Men klinkt opgelucht dat er aan 
hen, als risicogroep, gedacht wordt in deze moeilijke periode. Regelmatig 
werd de vraag gesteld of men na de coronacrisis nog het ingeroepen 
telefoonnummer van de buurtgerichte zorg (03/680.06.45) kan 
contacteren. 
 
Tijdens de belronde viel op hoe sterk en zelfstandig de Schotense senioren 
zijn. Het zijn weldegelijk “plantrekkers”. Wanneer het moeilijker wordt, 
zien we in de meeste situaties dat in eerste instantie 
familie/vrienden/buren paraat staan om te helpen en ondersteunen waar 
nodig. Wanneer dit te veel wordt, vindt de meerderheid zijn weg naar de 
professionele hulpverlening. Dit toont aan dat Schoten zeer betrokken 
inwoners heeft. 
 
De huidige senioren zijn een trotse generatie en stellen niet altijd direct 
een hulpvraag wanneer er wel degelijk een nood is. Vaak krijgt de 
seniorenconsulent te horen dat ze “niemand willen lastigvallen en dat er 
ergere situaties zijn dan die van hen”. Proactief aan de slag gaan met de 
focus op doorvragen en vertrouwen inwinnen is hierbij van essentieel 
belang. 
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Toch stelde 14% bij een eerste telefonisch contact een hulpvraag. Dit is 
een groot aantal. Bij de opvolging van de telefoongesprekken en 
huisbezoeken zijn nog heel wat nieuwe hulpvragen opgedoken.  
 
 

 
 

Aangezien op de belrondes veel reactie kwam, wilt de SAR dit 
project graag jaarlijks realiseren, ook na de coronacrisis. Ben je 
een vlotte prater, ben je bezorgd over onze Schotense senioren? 

Meld je dan aan bij de seniorenconsulente. 
 
 

4. LOGO SAR 
Enkele weken geleden werd een logo ontworpen voor de Seniorenadviesraad 
Schoten. Dit logo wordt op alle briefwisseling gebruikt met als doel herkenning.  
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5. Update ledenlijst 
De ledenlijst wordt opnieuw opgemaakt. De huidige versie vindt u in bijlage 
terug. Gelieve deze na te kijken en wijzigingen door te geven wanneer nodig. 
 

6. Seniorenmaand en seniorenbeurs 
De seniorenmaand en de seniorenbeurs werden uitgesteld omwille van de 
coronamaatregelen.  
 
Ontbijt voor SAR-leden 
Als alternatief bieden we toch een coronaproof ontbijt aan voor de SAR-leden.  

Dit gaat door op maandag 30/11/2020 in cc De 
Kaekelaar. In zaal De Kaekelaar kunnen we 
voldoende afstand garanderen. Indien de 
coronamaatregelen verstrengen, zullen de 
ontbijten gratis aan huis worden geleverd. (Kijk 
dus zeker jouw adres na op de ledenlijst in 
bijlage!). 
 

 Meer informatie volgt nog via latere briefwisseling. 

7. Seniorenkrant 
Het klein bestuur werkte samen met de seniorenconsulente en schepen het 
concept van een seniorenkrant uit. Dit zal een 
soort van Info Schoten specifiek voor 
senioren worden. We starten met een 2-
jaarlijkse uitgave. Bij succes wordt dit verder 
uitgebreid. De eerste versie komt uit in 
januari 2021. 
 
Het klein bestuur nodigt jullie graag uit op 
een 2-wekelijkse vergadering.  
 
Dit met als doel efficiënter te werk te kunnen 
gaan nu we ons o.a. ook in de toekomst over de redactie van de seniorenkrant 
zullen ontfermen. We spreken steeds in de seniorenconsulente haar bureau af. 
 
Voor 2020 zal dit nog op de volgende momenten zijn: 
 9 oktober: 13u00-15u00 
 23 oktober: 13u00-15u00 
 6 november: 13u00-15u00 
 20 november: 13u00-15u00 
 4 december: 13u00-15u00 
 18 december: 13u00-15u00 
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Graag jouw aanwezigheid op voorhand doorgeven aan de seniorenconsulente. Dit 
is belangrijk bij het reserveren van een locatie om voldoende afstand te kunnen 
garanderen. 
 
Heb je een idee of merk je een grote nood aan informatie over een bepaald 
onderwerp onder de Schotense senioren op? Laat het de seniorenconsulente 
weten! 
 
Mooie voorbeelden vind je terug op de website van de gemeenten Aalter en 
Heusden-Zolder. 
 

8. Werking Mens & Maatschappij 
Vertel ons jouw mooiste dromen! 
 
Hoe moet volgens jou onze gemeente er uitzien in de toekomst? Zijn er zaken 
die je echt mist? Of die je totaal overbodig vindt? Wij nodigen je graag uit om 
daar een boompje over op te zetten. Samen 
maken we onze gemeente mooier.  
 
De werkgroep ‘Mens en Maatschappij’ wil de 
komende jaren echt inzetten op het 
betrekken van verschillende doelgroepen bij 
het beleid. In 2020 gaan we dieper in op de noden van ‘jonge senioren’ (65-75 
jaar). Ben jij iemand die wel wat te zeggen heeft over die doelgroep? Of ken je 
iemand die staat te popelen om samen met ons te bouwen aan een sterk 
seniorenbeleid? Dan is dit je kans! We zoeken enkele Schotenaren tussen 65 en 
75 jaar oud die actief willen deelnemen aan deze oefening.  
 
Geïnteresseerden mogen zich aanmelden via de seniorenconsulente. Wij kijken 
er alvast naar uit! 
 

9. Verenigingendatabank en erkenningen voor verenigingen 
9.1 Verenigingendatabank 
Groot nieuws. Vanaf januari 2020 komt er voor alle Schotense verenigingen een 
nieuwe digitale verenigingendatabank. En dat is ook voor jou een hele 
vooruitgang. 
 
Wat zijn de voordelen? 
De databank is publiek toegankelijk en doorzoekbaar op www.schoten.be. Ook 
via Google. Nieuwe leden vinden makkelijk de weg naar jouw organisatie. 
Je kan je eigen gegevens invoeren en aanpassen. Dat betekent: nooit meer foute 
info online over je club. 
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Binnenkort is het mogelijk om je erkenningsaanvraag via de databank in te 
dienen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen enkel erkende verenigingen de 
gemeentelijke infrastructuur huren aan het voordeligste tarief. 
 
Heel belangrijk: vanaf 1 januari 2021 verdwijnen de bestaande lijsten van 
verenigingen van www.schoten.be. Vanaf dan publiceren we de nieuwe databank 
op de website. Wil je dat jouw vereniging na die datum nog te vinden is voor de 
Schotenaar? Uiteraard wel. Dan meld je je aan voor 31 oktober 2020. Het neemt 
maar vijf minuutjes in beslag. 
 
Hoe voeg ik mijn vereniging toe? 
Stap 1: 
Ga naar de aanmeldpagina: https://www.schoten.be/user/register. 
 
Stap 2: 
Vul de gevraagde gegevens in. Kijk goed na of alles klopt! Duid onderaan aan of 
je vereniging gebruikmaakt van de vrijetijdspas – enkel als dit echt het geval is! 
 
Stap 3: 
Kruis onderaan het vakje ‘Ik aanvaard de voorwaarden’ aan. Bewijs ook even dat 
je geen robot bent :-) 
 
Stap 4: 
Je krijgt een e-mail die je aanvraag bevestigt.  
 
Stap 5: 
Een medewerker van de gemeente keurt je aanvraag goed. Daarna krijg je een 
bevestiging via mail met een link om je wachtwoord in te stellen.  
Voilà, je bent nu aangesloten op de verenigingendatabank. 
 
En nadien? 
Stel, je gegevens zijn veranderd. Je vereniging is verhuisd of je wil graag je 
contactgegevens aanpassen. Geen probleem. Meld je terug aan met je 
gebruikersnaam en wachtwoord op www.schoten.be/user en pas je gegevens 
aan. 
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9.2  Erkenningen voor verenigingen 
Vraag een erkenning aan voor jouw vereniging via de verenigingendatabank. 
 
Waarom?  
Als erkende Schotense vereniging profiteer je van een heel aantal voordelen, 
zoals het goedkoopste tarief bij het huren van verschillende zalen en lokalen van 
de gemeente, maar ook de mogelijkheid om subsidies aan te vragen of deel te 
nemen aan een adviesraad. Bovendien zal voor bezoekers van de databank 
zichtbaar zijn dat je vereniging erkend is! 
 
Wie zich niet via deze weg laat erkennen, betaalt vanaf 2021 meer voor het 
huren van gemeentelijke infrastructuur en kan geen aanspraak maken op 
subsidies. 
 
Hoe dien ik mijn erkenningsaanvraag in? 

a. Ga naar www.schoten.be/user en log in met je gegevens. 
b. Rechts zie je een knop ‘erkenningsaanvraag.’ Klik hierop. 
c. Vul alle velden in. 
d. Geef aan welke soort vereniging je bent. Je aanvraag tot erkenning 

bezorgen we aan de betrokken dienst en adviesraad. De keuze van 
je soort vereniging geeft je de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te 
doen voor specifieke subsidie(s). 

e. Tot slot krijg je de vraag of je nog informatie wenst over de vrijetijdspas. 
f. Wanneer je alles doorlopen hebt, gaat je aanvraag automatisch naar de 

betrokken dienst.  
 

En daarna? 
De bevoegde dienst en adviesraad bekijken je aanvraag. Daarna keurt het 
college van burgemeester en schepenen dit goed. Na deze beslissing krijg je 
bevestiging van je erkenning via mail. 
 
Hulp nodig? 
Vraag extra hulp aan een medewerker via eva.vandercruysse@schoten.be of  
03 680 33 43 
 

 Zie alsook de visuele handleiding in bijlage. 
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10. VARIA 
 Bezoeken wijklokalen 

De voorzitster, ondervoorzitster en 
seniorenconsulente gingen de laatste twee 
weken op bezoek in de drie wijklokalen. Deze 
vrijwilligers zijn enorm geëngageerd voor 
onze senioren en doen alsook extra hun best 
in deze moeilijke periode. In vergelijking met 
vroeger (voor corona) zijn er momenteel 
weinig bezoekers. Om hen te steunen zal het 
klein bestuur een advies uitschrijven tot de aanmaak van borden om de 
openingsuren te promoten. 
 

 Bedanking mantelzorgers 
De mantelzorgers hebben zich in deze coronacrisis extra ingezet. Hiervoor zal 
het lokaal bestuur hen bedanken met een brief en aankoopbon. 

 
 Troostbanken  

De schepen legt uit dat het lokaal bestuur een project is gestart, genaamd 
“troostbanken”. Er zullen 5 troostbanken geïnstalleerd worden in de 
gemeente. Rond deze banken worden bloemen geplant. Een troostbank is de 
ideale plek om even na te denken of een babbeltje te doen. Sommige banken 
zullen nieuw geïnstalleerd worden, andere bestaande banken worden 
behouden. De locaties liggen nog niet vast. Ideeën zijn daarom zeker 
welkom.  
 

 
DE VOLGENDE VERGADERING VAN DE SENIORENADVIESRAAD GAAT 

DOOR OP 30 NOVEMBER 2020 OM 10u30 IN CC DE KAEKELAAR (NA HET 
ONTBIJT). 

 
 
 
 
 

11. BIJLAGEN 
BIJLAGE 1: HERWERKTE LEDENLIJST SAR 
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BIJLAGE 2: VISUELE HANDLEIDING ERKENNINGSAANVRAAG 
 
1) Account aanmaken in de verenigingendatabank 
Surf naar https://www.schoten.be/user/register 
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Belangrijk: een JUIST e-mailadres opgeven want anders komen de mails niet aan 
en moet je helemaal opnieuw beginnen. 
Mail komt binnen bij Eva & wordt goedgekeurd 
Aanmelder krijgt bevestigingsmail 

 Wachtwoord vergeten? 
 Schoten.be/user/password 
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GEBRUIK DE GEBRUIKERSNAAM OF E-MAILADRES DIE JE OPGAF BIJ JE 
AANMELDING! 
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2) Erkenningsaanvraag 
 
Ga naar www.schoten.be/user 
Log in in de databank met je gebruikersnaam en wachtwoord 
Klik op erkenningsaanvraag (rechts) 

 
Je komt op dit scherm: 
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Volgend scherm: soort verenging aanduiden (graag zelfde aanduiding als in de 
databank – je erkenningsaanvraag gaat naar deze raad!) 

 
Volgend scherm: wil je subsidies vragen? (enkel bij soorten verenigingen die 
subsidies kunnen krijgen) 
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Volgend scherm: wens je nog info over de vrijetijdspas? 
INDIENEN! Er wordt een mail verstuurd naar de betrokken dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verdere verloop? 
De bevoegde dienst of adviesraad buigt zich over jouw aanvraag (najaar 2020). 
Midden november moeten alle erkenningsaanvragen behandeld zijn, zodat ze in 
nov-dec in het college definitieve goedkeuring kunnen krijgen. 
Ten laatste eind december krijg je bevestiging van je erkenning, die geldt voor 
de rest van de legislatuur (2020-2025). 
 
 
 


