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Ekeren

1.0 Adviesaanvraag “Reglement Werkingstoelage Seniorenvereniging “
Het districtsbestuur heeft op 13/05/2020 aan de seniorenraad gevraagd om per 19/06/2020
advies uit te brengen over het besluit betreffende nieuwe reglementen werkingssubsidies
seniorenverenigingen.
1.1 Argumentatie

Dit nieuwe reglement vervangt het reglement “werkingstoelagen Ekerse
seniorenverenigingen” goedgekeurd op de districtsraad Ekeren van 26 september 2016
(jaarnummer 63) en treedt in werking op 01 /01 / 2021.
2.0 Achtergrond
Het district Ekeren ondersteunt de Ekerse seniorenverenigingen in hun reguliere werking
door de jaarlijkse toekenning van een werkingstoelage.
3.0 Advies
POSITIEF met ernstige opmerkingen
4.0 Beoordeling
Het is zeer positief te noemen dat het District Ekeren door middel van werkingstoelagen zijn
waardering uitspreekt voor de activiteiten welke door en voor senioren in Ekeren worden
georganiseerd.
Deze activiteiten beslaan alle stromingen in de samenleving : cultureel, sportief,
maatschappelijk, sociaal, vormend, recreatief, enz.
Elke seniorenvereniging speelt hierin zijn eigen sociaal-maatschappelijke rol.
De waarde en impact hiervan op de samenleving is niet altijd in exacte cijfers weer te geven
omdat elke doelgroep zijn specifieke aanpak vereist. Vandaar dat enige nuancering in de
toepassing van de reglementering werkingstoelagen geboden is.
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4.1 Opmerkingen

Artikel 3 Doelgroep
° heeft geen politieke kleur of achtergrond
Is een nieuwe voorwaarde in de reglementering werkingstoelagen.
Historisch gezien zijn onze seniorenverenigingen ontstaan uit de sociale/maatschappelijke
bewegingen met een sterke zuilenbinding.
Ook vandaag is deze link op nationaal vlak onmiskenbaar aanwezig.
Wij begrijpen de achtergrond van dit artikel, maar enige verduidelijking is echter
aangewezen. De zinsnede zoals het er nu staat kan aanleiding geven tot willekeur en dat
kan niet de bedoeling zijn.

° tenminste 25 leden tellen die 65 jaar of ouder zijn
1. Leeftijd.

Dit is een optrekking van de leeftijd met 10 jaar wat een behoorlijk negatief effect kan/zal
hebben voor vele seniorenverenigingen. Seniorenverenigingen doen er alles aan om te
verjongen en jong-gepensioneerden aan te trekken met specifieke activiteiten.
Deze activiteiten vragen niet alleen een andere aanpak maar zijn financieel ook zwaarder om
dragen. En met deze doelgroep, 60-65 jarigen, uit te sluiten leg je een zware hypotheek op
het voortbestaan van de seniorenverenigingen. Vandaar dat wij als seniorenraad duidelijk
adviseren om deze leeftijd te wijzigen naar 60 jaar. Ook gelet op de verschillen tussen de
wettelijke pensioenleeftijd en de reële pensioenleeftijd vandaag.
Laat ons duidelijk zijn : voor een gewone werknemer is de wettelijke pensioenleeftijd
vandaag 65 jaar, in 2025 ~~ 66 en in 2030 ~~ 67. Als gewone werknemer kan je vandaag
nog steeds op 60 met pensioen gaan, afhankelijk van je leeftijd en je loopbaan.
Dit is de wettelijke situatie.
Als we naar de reële pensioenleeftijd kijken zien we een ander beeld :
volgens hr-dienstverlener Acerta gingen Belgische mannen vorig jaar gemiddeld op 61,3
jaar op pensioen, voor vrouwen was dat zelfs 59,7 jaar.
Geen rekening houdende met de impact op de tewerkstelling van de corona-crisis.
Bovenstaande cijfers geven duidelijk aan dat een verhoging van de “senior-leeftijd” van 55
naar 65 jaar, niet strookt met de realiteit en dus dient te worden aangepast naar 60 jaar.
2.Aantal leden

Kleinere verenigingen, dikwijls met een hoge maatschappelijke waarde, dreigen hiermee uit
de boot te vallen.
Enige soepelheid in deze is geboden.

Art. 5.1 Berekening werkingssubsidie
Alhoewel het totale werkingstoelagebudget werd verhoogd is het basisbedrag van de
werkingstoelage verminderd met 33.3 % en ook de extra toelage van 150 euro voor een 10
jarig bestaan of veelvoud daarvan wordt niet meer uitgekeerd.
Gevreesd wordt dat deze wijzigingen onvoldoende gecompenseerd worden door de nieuwe
puntenverdeling.
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Art. 5.2 Puntenverdeling
De nieuwe puntenverdeling is zeker een verbetering te noemen.
Een positieve stap is gezet naar het openzetten van activiteiten voor mensen buiten de
vereniging. Ook de deelname van de vereniging aan een districtsactiviteit wordt beloond en
kan/zal zekere bijdragen tot een ruimere bekendheid van de seniorenwerking in Ekeren en
van de seniorenverenigingen in het bijzonder.
Actieve deelname aan publieke activiteiten op stedelijk, regionaal of nationaal niveau worden
in de puntenverdeling echter niet meegenomen. Deze activiteiten verhogen niet alleen het
aanzien van Ekeren als gemeenschap, maar brengen ook een wisselwerking met zich mee
waardoor niet-Ekerse verenigingen genegen zijn om Ekerse activiteiten te ondersteunen.
5.0 Conclusie
Als Seniorenraad stellen wij vast dat er in de nieuwe reglementering werkingstoelage
getracht is een welomlijnd kader te schetsen wat over het algemeen positief te noemen is.
Zoals in de opmerkingen aangegeven dienen wij echter ook vast te stellen dat binnen dat
kader een aantal bijschavingen dienen te gebeuren om de globale seniorenwerking in
Ekeren levensvatbaarheid, perspectief en toekomst te bieden.
6.0 Standpunten

De verschillende standpunten zijn verwerkt in de opmerkingen.
7.0

Proces en betrokkenen

Datum
13/05/2020
13/05/2020
25/05/2020
26/05/2020
28/05/2020
03/06/2020
10/06/2020

Naam / Proces
Aanvraag advies via seniorenconsulent
Elektronisch doorsturen naar de leden van de seniorenraad met vraag om input
Verzamelen van input en opmaken van voorstel tot advies
Rondsturen naar alle leden seniorenraad van voorstel tot advies met vraag om lezing
en commentaar
Bespreking voorstel tot advies in Dagelijks Bestuur via Zoom
Bespreking voorstel tot advies in algemene vergadering seniorenraad via Zoom
Finaliseren Advies en doorsturen naar districtsbestuur

Voor de Seniorenraad Ekeren,
Dagelijks Bestuur

Guido Simons
Martens Rudy
Mart De Meester
Stan Kanora
Hilde Delmulle
Simonne Dever
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