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Verslag seniorenraad 16 maart 2017 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
 

2. Stand van zaken financiën seniorenraad en van de subsidies aan de verenigingen 
De berekening van de subsidies voor de verenigingen is gestart en zal gebeuren zoals vorig 
jaar. De bestuursleden van de verenigingen worden hiervan verder op de hoogte gebracht. 
 

3. Informatie over de Gommor- en Uit-pas in Lier 
De invoering van de Uit-Pas enerzijds en de Uit-Pas met kansentarief (ter vervanging van de 
Gommorpas) anderzijds, worden toegelicht door Martine Van Itterbeeck.  
De hand-outs van haar powerpoint vind je in bijlage. 

 
 

4. Uit-in-Lier databank 
De Uit-in-Lier-databank en de mogelijkheden ervan, worden toegelicht door Ilse Van 
Tendeloo. Meer toelichting bezorgen wij u in bijlage. 
 
Aanvullend: enkele concrete vragen  
 
Je vereniging in de verenigingendatabank van Uit in Lier? 
Je vereniging toevoegen is heel eenvoudig. Vul het onlineformulier in: 
http://verenigingen.uitinlier.be/node/380 . Bij leeftijd kan je daar senioren aanduiden. 
Je vereniging komt dan in de rubriek ‘Ik zoek een vereniging’ te staan. 
Heb je nog vragen?  
Contacteer Stefanie Laenen – Uit in Lier - consulent communicatie  
stefanie.laenen@lier.be of 03 488 06 79 
 

vragen naar e-mail telefoon  
Hilde Stroobants hilde.stroobants@ocmwlier.be 03 491 67 76  

    
    

 

http://verenigingen.uitinlier.be/node/380
mailto:stefanie.laenen@lier.be


 

Hoe je activiteiten labelen met ‘senioren’? 
In bijlage vind je de volledige powerpointpresentatie. Ik heb nog een stuk bijgevoegd over 
het labelen van activiteiten. 
 
Hoe Uittipblaadjes maken? 
Als je de invoer van je activiteiten wil uitdelen aan je leden kan je Uittipblaadjes maken. In 
bijlage de handleiding. Heb je hierover nog vragen mag je steeds Ilse Van Tendeloo 
contacteren. 

 
5. Planning 2017: 

 Tweede open seniorenraad, maandag 29 mei 2017 

 Vorming “Wonen voor senioren”, donderdag 23 november 2017 

 Data Seniorenraad 2017 
o Donderdag 16/3              => 10u in de raadzaal, Dungelhoeffsite 
o Maandag 29/5                  => 9u30 in De Komeet => 2e open seniorenraad 
o Donderdag 21/9              => 10u in de raadzaal, Dungelhoeffsite 
o Donderdag 23/11            => week van de ouderen:  

vorming “Wonen voor senioren” 

 
 
Volgende vergadering van de seniorenraad is de open seniorenraad op maandag 29 
mei van 9u30 tot 12u30 in dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183 Lier. 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 


