Algemene vergadering welzijnsraad
Verslag vergadering
Datum: 12 september 2018

Aanwezig
•

Voorzitter: François Vunckx;

•

Stemgerechtigde leden: Vincent De Pauw, Lieve Delgouffe, Marcel Hermans, Stephanie Heyvaert, Denise
Moens, Willy Van Mol, Natalie Verhelle, Frans Vermeir, Rita Vranken

•

Niet stemgerechtigde leden: Annelies De Pauw, Patrick De Smedt, Joke Longin, Els Van Buggenhout,
Els Van Gucht,

•

Verslaggeving: Vincent De Pauw en Karen Lauwers

Verontschuldigd
•

Karen Lauwers, Tom Bosman, Christoph De Smedt, Lutgard Van der Borght,

Afwezig
-

Marleen de Meersman, Bart De Roover, Notredame Yvette, Michael Van Nuffel, Freddy Vercauteren,

Agenda
1.

Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 20 juni 2018

2.

Stand van zaken kastoestand

3.

Goedkeuring Memorandum (zie bijlage 1)

4.

Café Zetta

5.

Advies ‘Generatie rookvrij’ (zie bijlage 2)

6.

Varia
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 20 juni 2018
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. Kasverslag
De penningmeester Marcel Hermans brengt financieel verslag uit.
Er is momenteel 1213,20 € in kas.
Er werd een betaling gedaan aan Archeduc, er is minimale interest ontvangen, er was een kleine kostprijs
debetkaart om geld te kunnen storten (Karen), in augustus 500 € jaarlijkse werkingstoelage Gemeente
gekregen.
Zoals eerder afgesproken is er een engagement van 500 € voor het toneel februari / maart volgend jaar.
.

3. Goedkeuring Memorandum
Voorzitter bedankt Karen en assistente voor het geleverde werk, en ook alle inbreng van de leden van de
Welzijnsraad.
Op de voorpagina worden krachtdadig de speerpunten / doelstellingen voorgesteld.
De (tekstuele) aanpassingen voorgesteld door het dagelijks bestuur zijn aangebracht.
Wordt unaniem goedgekeurd.

4. Café Zetta
Er is hieromtrent veel mailverkeer gebeurd.
Na voorstellen van leden uit de Welzijnsraad en begeleiders van de doelgroep, werd besloten om de
locatie Nijdrop te behouden. Nijdrop wordt nog steeds als beste locatie aanzien. We verschuiven wel
van dinsdag naar woensdag.
Neven activiteiten: worden aangegeven vanuit Werkgroep,
Bekend maken: zeker in Opwijks Leven plaatsen, bij gemeentelijke agenda plaatsen,
Sociaal culturele verenigingen benaderen? Hoe? Femma, KVLV, Moza-ik, lesgevers anderstalige
cursusvolgers, Kapstokske,
Verslag Werkgroep ‘gewoon anders:
- 19/9: croques zelf maken, Frans gaat boodschappen doen,
- 17/10: Zonnelied zorgt voor soep, eventueel een zangeres vragen (kampvuurstijl, Vlaamse
schlagers)
- 21/11: Vivianne vraagt Kapstokske of zij iets willen animeren en hapje willen voorzien.
- Iedereen maakt promotie (vooral mondelinge) in zijn omgeving.
- December: Dit moet een feesteditie worden met zelfgemaakte hapjes, bijvoorbeeld ook in
groepjes feesttafels laten maken.
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5. Advies ‘Generatie rookvrij’
Opgesteld advies: “Generatie Rookvrij wenst dat kinderen en jongeren rookvrij opgroeien en zich kunnen
amuseren in een omgeving waar niet gerookt wordt. Als kinderen en jongeren zien roken, merken we dat dit de
indruk wekt dat roken een normaal en aangenaam onderdeel is van het leven in plaats van een dodelijke
verslaving. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn
een sigaret op te steken.
In de collegezitting van 27 juni 2018 werd het project Generatie Rookvrij positief onthaald. Voor de verdere
uitwerking is het advies gevraagd aan de Welzijnsraad.
De Welzijnsraad geeft prioriteit aan een goede bekendmaking, een doordachte, duidelijke campagne naar
gelang de beschikbare middelen. De welzijnsraad stelt voor om een breed draagvlak te creëren en te horen bij
de scholen in welke mate zij hierin actie ondernemen. De welzijnsraad stelt voor om het accent te leggen op
rookvrije speelterreinen.”
-

De scholen, en dan vooral VKO), worden warm gemaakt geven om filmpje(s) te (laten) maken via een
schoolopdracht over gevolgen van het roken. Eventueel opdracht uitschrijven of wedstrijd organiseren /
nadien verspreiding via sociale media. Via project “Gezonde Gemeente”‘ eventueel budget vrijmaken,
anders eventueel extra budget proberen te krijgen van het College van Burgemeester en schepenen.

-

Tegen voorjaar 2019 verwachten we resultaten ‘producties’. Na eventuele goedkeuring college moet er
onmiddellijk contact opgenomen worden met de scholen. Moet zo snel mogelijk opgevolgd en uitgewerkt
worden.

6. Varia
-

-

-

Willy Van Mol heeft een mail gestuurd met vraag tot 2 extra punten op de agenda:
o " Mobiele defibrillator ter beschikking stellen van verenigingen/organisaties binnen onze
gemeente" : wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
o " Innemen van parkeerplaatsen met wagens e.d. met politieke boodschappen binnen ons
centrum': is eerder een politionele bevoegdheid, niet van Welzijnsraad, dus moet
eventueel doorgegeven worden aan het college. Dit is eigenlijk ook gewoon rekenen op de
goodwill van de kandidaten van de verschillende partijen.
Extra punt volgende Welzijnsraad aangebracht door Voorzitter vergadering:
o Er zijn meerdere personen die herhaaldelijk afwezig en niet verontschuldigd zijn, deze
worden nu als ‘afwezig’ genoteerd in het verslag. :
o De Smedt Christoph is ontslagnemend als lid Welzijnsraad.
o Nieuwe kandidaturen altijd welkom. Iedereen kijkt eens rond in zijn onmiddellijke
omgeving.
o Linda Vervliet (Zonnelied) heeft zich kandidaat gesteld (mailadres aan Vincent bezorgen).
PWA: saldo? Moet naar tewerkstellingsprojecten gaan.
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