INSTALLATIEVERGADERING PLATFORM VRIJE TIJD
VERSLAG
Datum: 2/03/2020
Aanwezig:
Leden: Coene Geert, Duquene Yvette, Goossens Sylvia, Matthijs Aimé, Pauwels Roland, Pillet
Michel, Van Nylen Anneleen, Vonckers Johan, Weynants Marc
Waarnemers college: Kris Poelaert, Sandra Dero, Lieven Vandenneucker
Waarnemers gemeenteraad: Frank Nevens, Vanessa Van Hende, Brent Roobaert, Ivan Van
Hassel
Waarnemers administratie: Patrick Sergooris, Xan De Maesschalck, Franciska Dekens

Verwelkoming door de burgemeester
Kennismaking leden algemene vergadering
De aanwezigen stellen zich kort voor aan de AV.
Kennisname van de statuten
De statuten van de platformen werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 29 januari
2020. De statuten zijn beschikbaar op de gemeentelijke website. Ze worden via een
PowerPoint overlopen.
Verkiezing dagelijks bestuur
De leden die kandidaat zijn voor het dagelijks bestuur geven een korte motivatie waarom zij
wensen verkozen te worden. Stemming gebeurt geheim via stembriefjes.
Volgende leden stelden zich kandidaat: Coene Geert, D’Herde Nele, Duquene Yvette,
Goossens Sylvia, Pauwels Roland, Matthijs Aimé, Mignon Rens, Vonckers Johan en
Weynants Marc.

Besluit: volgende leden werden verkozen voor het dagelijks bestuur van platform vrije tijd,
met een gewone meerderheid van stemmen:
Coene Geert (6), D’Herde Nele (9), Duquene Yvette (9), Goossens Sylvia (9), Pauwels Roland
(è), Matthijs Aimé (9), Mignon Rens (8), Vonckers Johan (8) en Weynants Marc (8).
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Samenstelling werkgroep ‘huishoudelijk reglement’
Als aanvulling op de statuten kunnen de platformen een huishoudelijk reglement opmaken.
Een HR ondersteunt de statuten en concretiseren de werking van de organisatie.
Het huishoudelijk reglement omvat ten minste de volgende punten:
- de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
- de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
- de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
- de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te
kunnen vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
- de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere
documenten
…
Er wordt 1 werkgroep opgestart voor de 3 platformen.
De dagelijkse besturen zullen nog een oproep plaatsen voor deze werkgroep.
Vanuit vrije tijd zijn volgende leden kandidaat: Michel Pillet en Marc Weynants.

Advies: straatnaam Fondatelsite
Nieuwe woonwijk op de site van de Fondatel.
De voorstellen van de 3 platformen zullen in een poll worden opgenomen. Deze zal
verschijnen in het infoblad van eind april en op de facebookpagina van de gemeente.
Voorstel AV: ‘Gieterij’

Info beleidsplan
Herne heeft zijn beleidsplan opgedeeld in 4 grote thema’s. Een van deze thema’s is: Herne is
een bruisende gemeente waar elke inwoner volwaardig kan deelnemen aan de
samenleving. Dit onderdeel bevat de meeste acties die de komende zes jaar op de agenda
zullen staan van het platform vrije tijd. De verschillende acties werden overlopen. Deze
zullen midden maart bezorgd worden aan alle inwoners van Herne.

Volgende vergadering
Bij voorkeur starten om 20u.
Datum nog verder te bepalen.
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