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AGENDA
•
•
•
•

Verwelkoming
Armoede In Zicht, door vzw t’Hope, een vereniging waar armen het woord nemen
Samenkomen in tijden van Corona. Hoe doe je dat?
Varia:
• Hoge nood app
• Parkeerplaatsen personen met een handicap
• Structurele subsidie seniorenverenigingen + bijkomend 50% ikv relance
• Nieuwsbrief Leve(nd) RSL

Verwelkoming
De voorzitter Michel Vulsteke verwelkomt de aanwezigen en bedankt hen voor hun
aanwezigheid, niettegenstaande de moeilijke omstandigheden.
Hij verwijst naar de maatregelen van de stad ivm Corona en naar het relanceplan, in
het bijzonder de maatregelen tbv het verenigingsleven. Roeselare is één van de
enige steden in Vlaanderen die al zo ver staan.
De Algemene Vergadering is normaal gezien open voor iedere senior. Door Corona
is daar tot nu weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Armoede in zicht
Door t’Hope vzw, Armoedevereniging, Vereniging waar armen het woord nemen.
Voordracht door Fino Tratsaert, met een getuigenis door Kimberly Bulckaen.
Interessante getuigenis over de gevolgen van armoede, tijdens het opgroeien,
gevangen in een web van problemen, met uitsluiting, schaamte, schuldgevoel,
negatief zelfbeeld,… als gevolg en wantrouwen tegen alles en iedereen.
Het belangrijkste is aandacht hebben voor de gekwetste binnenkant,
niettegenstaande de buitenkant meestal alles bepalend is.
In de getuigenis van Kimberley blijkt duidelijk het belang van ’t Hope, als begeleiding
in haar traject om haar zelfvertrouwen te vergroten en haar graduaatsopleiding af te
ronden.
Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere
gebieden van het individuele en collectieve bestaan.
Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving.
Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.
Armoede in cijfers wordt belicht, ook voor Roeselare.
Wat doet ’t Hope?
• Huisbezoeken
• Bijeenkomsten
• Ontmoetingsactiviteiten
• (Dag)uitstappen
• Sensibiliseren rond armoede
• Beleidsmatig aan armoede werken.
De belangrijkste getuigenis over de werking van ’t Hope:
“Het contact met iemand die echt in mij geloofde en naar mij luisterde was heel
belangrijk. Ik ben erdoor beginnen groeien.”
Meer info?
Websites: armoedebestrijding.be, komafmetarmoede.be
Vragen: mail naar: thope@telenet.be
Zie powerpoint als bijlage.

De volgende punten worden behandeld door Eveline Vanacker,
diensthoofd Samenleven van de Stad.

Samenkomen in tijden van Corona. Hoe doe je dat?
•

Nationale richtlijnen uitgestuurd door de koepelvereniging
• Covid Event Risk Model (CERM):
• bepaalt of een evenement al dan niet covid-proof is
• welke bijkomende maatregelen moeten genomen worden
• Lokaal:
• Verstrengingen mogelijk
• Publieke en private evenementen moeten aangevraagd worden ifv
screening
Zie voor aanvraag: https://inschrijvingen.roeselare.be/Scenarios/Overview

Zie pdf: “Wat moet ik aanvragen” als bijlage

Varia
- Hoge Nood app
Waar vind ik toiletten?
Gratis app (“HogeNood”) geeft aan waar je toilet kan vinden (adres, soort toilet,
openingstijden)
Vraag: wat voor personen zonder smartphone?
- Staat online op roeselare.be
https://www.roeselare.be/vrije-tijd/winkelen/hoge-nood
- Brochure Provincie te verkrijgen bij Koers

- Parkeerplaatsen personen met een handicap
Voorwaarden:
• Je woont in een zone met beperkte parkeertijd
• Je beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap
• Geen eigen garage of oprit met min. breedte van 3 m (op wandelafstand)
• Zelf bestuurder zijn van de wagen (of iemand die inwoont is bestuurder)
• Er is geen dergelijke parkeerplaats op minder dan 100m van de woning
Hoe aanvragen?
https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-enmobiliteit/parkeren/parkeerplaats-voor-personen-met-een-handicap

- Structurele subsidie seniorenverenigingen + bijkomend 50%
ikv relance
Basisbedrag
• Alle verenigingen die voor 2019 aanspraak maakten op een (nominatieve)
subsidie, krijgen het basisbedrag voor 2020 automatisch toegekend.
• Geen nieuwe aanvraag indienen (m.u.v. nieuwe verenigingen in 2020)
• Deadline 15 oktober 2020
Procentuele verhoging: max. 50%
• De subsidie kan éénmalig worden aangevraagd en heeft enkel betrekking op
het werkingsjaar 2020.
• Wie voor het werkingsjaar 2019 een werkingssubsidie ontving, werd eind
september per email geïnformeerd over de aanvraagprocedure en het
aanvraagformulier.
• De subsidie kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene
aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.
• Deadline 15 oktober 2020
De voorwaarden en het reglement kan je nalezen op https://www.roeselare.be/vrijetijd/verenigingen-en-clubs/coronafonds
Bijkomend kunnen mensen steeds contact opnemen met 1788 mocht er iets zijn.

Een vereniging kan éénmalig een subsidie krijgen van 50% op de werkingssubsidie.
Daarbij moet je als vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Steun de 'Ik Koop lokaal'-campagne
- Zorg voor minstens een jaar een actieve werking volgend op de coronacrisis
- Aanvaard de ‘Kadobon’ als 'legitiem' betaalmiddel
- Promoot verder de vrijetijdspas
Voorwaarden:
Iedere vereniging die structurele subsidies van de stad krijgt, moet de tarieven van
de vrijetijdspas verplicht toepassen. Actieve communicatie is belangrijk:
-

Communiceer steeds het specifieke tarief voor de vrijetijdspashouders (naast het
reguliere tarief)
Gebruik in alle communicatie het vrijetijdspaslogo

Iedere vereniging die gebruik maakt van de vrijetijdspas, wordt financieel
gecompenseerd door de stad. Hiervoor zijn er drie compensatiemomenten. Je krijgt
als vereniging een formulier om een compensatie aan te vragen.
Hoe?
Ondersteun de ‘Ik koop lokaal’-campagne door als vereniging maximaal lokaal
aan te kopen. Dit betekent ook dat je als vereniging de Roeselaarse Kadobon als
legitiem betaalmiddel aanvaart.

De Roeselaarse Kadobon heeft een waarde van 10 of 25 euro en is te verkrijgen via:
-

KOERS. Museum van de wielersport / Vrijetijdspunt (Polenplein 15)
Standaard Boekhandel (Ooststraat 56)
ARhus (De Munt 8)

Daarnaast kan je de bon ook bestellen door een mailtje te sturen
naar kadobon@centrumroeselare.org.

- Nieuwsbrief Leve(nd) RSL
• opgemaakt door een redactieraad (SAR, Motena, Stad, Arhus)
• 3 à 4 x per jaar
• Wil je de nieuwsbrief ontvangen?
https://www.roeselare.be/stad-en-bestuur/bestuur/adviesraden/seniorenadviesraad
Vraag om de leden van de verenigingen actief te helpen om zich in te schrijven voor
de nieuwsbrief.

Afsluiting
- voorstelling logo SAR Roeselare;
- volgende algemene vergadering SAR: donderdag 26 november; plaats H.Hartkerk.

Slotwoord door Schepen Bart Wenes.

