Algemene vergadering
Welzijnsraad
Verslag
Datum: donderdag 31 januari 2019

•
•
•
•
•

Voorzitter: François Vunckx;
Stemgerechtigde leden: Tom Bosman, Willy Van Mol, Rita Vranken, Marcel Hermans, Lieve Delgouffe,
Stephanie Heyvaert, Vincent De Pauw, Vermeir Frans, Vincet De Pauw.
Niet stemgerechtigde leden: Karen Lauwers, Vivianne Thomas, Wouter Van Driessche, Els Van Gucht.
Verontschuldigd: Annelies De Pauw, Els Van Buggenhout, Inge Colen, Moens Denise, Notredame Yvette,
Verhelle Natalie.
Verslaggeving: Karen Lauwers & Vincent De Pauw

Agenda
De voorzitter wenst iedereen welkom en wenst iedereen de beste wensen voor 2019. Hij roept ook op dat iedereen de
komende jaren trouw op post zal zijn bij de vergaderingen.
Bosman Tom geeft zijn ontslag binnen de welzijnsraad.
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 13 december 2018
Het verslag wordt goedgekeurd door de aanwezigen op deze algemene vergadering.

2. Stand van zaken kastoestand
Marcel deelt de stand van zaken mee: 993, 77 euro. Waarvan 331,46 euro wordt overgemaakt aan Rita, omdat
ze dit vooraf betaald heeft ter voorbereiding van Verdrongen.
Oproep naar de gemeente om de werkingstoelage sneller te storten dan de vorige jaren.

3. Accenten 2019
o

Pesten: Karen en Jore bevroegen de scholen i.v.m. pesten, 6 scholen hebben geantwoord.
Samenvatting:
-

In welke mate komt er zichtbaar pestgedrag voor op uw school?

-

Wat doet jullie school reeds tegen pesten?

-

Waar hebben jullie goede ervaringen mee?

-

Waar kunnen jullie nog steun gebruiken?

-

Wat kunnen wij als Welzijnsraad doen om actief ons steentje bij te dragen tegen pesten en
werken aan een verbindend schoolklimaat?
-

Drie scholen gaven aan dat zichtbaar pestgedrag wekelijks voorkomt. Bij andere scholen is het
slechts enkele keren per jaar. We merken dat er al heel wat gedaan wordt rond pesten bv.
afspraken rond pesten in het schoolreglement, gebruik maken van de ‘no blame’-methode,
aanspreekpunt, individuele en klasgesprekken, aparte zones op de speelplaats,…

-

Toch geeft elke school aan dat ze nog steun kunnen gebruiken. Zo kwam een vorming of
themadag voor leerkrachten rond pesten vaak terug. Ook kwam naar voren om materialen en
ondersteuning te bieden en het uitbouwen van sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen en
jongeren bv. sjanstrainingen.

-

Bovendien staan toezichters vaak alleen en hebben ze niet altijd de meest pedagogische
kwaliteiten, ook hier kunnen scholen nog ondersteuning in gebruiken.

-

Tot slot is er nood aan vrijwilligers en restjes stof om ‘zorgpopjes’ en ‘speelgoedzakjes’ te
helpen maken.

To do – besluit
1.

Karen maakt een advies op voor het college, waarin de welzijnsraad adviseert aan de
gemeente om een actie uit te werken rond pesten. Bijvoorbeeld een vorming rond pesten
organiseren voor (zorg)leerkrachten. Bijvoorbeeld het uitbouwen van sociale
vaardigheidstrainingen door contacten te leggen met organisaties die een rots en water
training aanbieden en de infrastructuur van de gemeente hiervoor ter beschikking te stellen

2.

Werkgroep anders bekijkt hoe we het maken van de speelgoedzakjes en zorgpopjes voor
MOZA-IK in Café Zetta kunnen integreren. Lieve Delgouffe neemt dit op met KVLV.

o

Vrijwilligers

François vertelt aan dat de zorgcampus jaarlijks een etentje organiseert in de week van de vrijwilliger en
dat de gemeente zijn vrijwilligers reeds twee jaar op rij bedankt door hen een ontspannende voorstelling
aan te bieden.
Karen vult aan dat er een vrijwilligerscentrale is in Opwijk. Momenteel vervult deze zijn basisdoelstelling
met name we brengen kandidaat-vrijwilligers en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers met elkaar
in contact. Daarnaast proberen we de vrijwilligers ook te bedanken voor hun inzet, door inderdaad

jaarlijks een bedankingsmoment te voorzien. De gemeente zal ook enkele publicaties verzorgen in de
eerste week van maart “week van de vrijwilliger”.
Lieve vult aan dat er een infodag is in het Vlaams Parlement: Lieve stuurt info door naar Karen en er
verschijnt nog artikel in het Opwijks Leven.
To do – besluit
1. Karen Artikel OL – studiedag
2. Karen maakt een advies op waarin de welzijnsraad adviseert aan de gemeente om initiatieven te
nemen wat betreft:
-

het informeren van de rechten en plichten van een vrijwilliger.
▪

vb. Voorstel om nog een ontmoeting te organiseren rond alle nieuwe
wetgeving ronde de vrijwilligers wetgeving.

-

de waardering van vrijwilligers;

-

het bezorgen van een vrijwilligersmicrobe bij potentiële vrijwilligers.
▪

o

Vb. de organisatie van een vrijwilligersbeurs.

Preventie zelfdoding
Op de vorige Algemene Vergadering lichtte Vincent De Pauw toe dat hij recent naar een infoavond van
Teleonthaal ging in Merchtem. Een dergelijke activiteit in Opwijk lijkt aangewezen. Vincent gaat op
zoek naar een spreker, datum en locatie voor in het najaar van 2019. Vincent licht verder toe. Hij heeft
onlangs een mail gestuurd naar CPZ, maar nog geen antwoord gekregen. Dit komt waarschijnlijk door
de reorganisatie van alle betrokken organisaties. Hij zal binnenkort telefonisch contact opnemen.
To do – besluit : Vincent volgt dit verder op en koppelt terug.

o

Ontmoeting faciliteren
François stelt nog een vierde accent voor, met name het creëren van ontmoeting. Om vereenzaming
tegen te gaan, om aandacht te hebben voor onze parochies en om de drempel van vervoersproblemen
samen proberen te overwinnen. Hoe gaan we hier verder mee aan de slag?
Dienst welzijn onderzoekt momenteel het concept van een Burenplatform: www.hoplr.com.
Lieve vertelt over een theaterstuk in Asse van Romeo en Jullie dat wordt voorgesteld voor andere
culturen en/of vrijwilligers
To do – besluit : Karen en Jore zoeken meer informatie op tegen de volgende AV over dat theaterstuk
in Asse en over de werking van Hoplr.com.

4. Café Zetta 2019
De data voor 2019 zijn al gereserveerd in Nijdrop, het blijft op elke 3e woensdag van de maand. We streven
ernaar om elke editie van Café Zetta in 2019 door een andere organisatie te laten trekken. Als dit niet mogelijk
blijkt, dienen we een beurtrol af te spreken. We weten ondertussen dat de Landelijke Gilde geen interesse
heeft en buurtzorg wel een editie wil trekken. De werkgroep anders komt samen op 5 februari en zal een
draaiboek opmaken voor andere organisaties wat betreft hun potentiële deelname aan Café Zetta.
▪

20 Februari – Annelies De Pauw heeft de medewerking gevraagd aan enkele prinsen Carnaval.

▪

20 maart – Jore nam contact op met de organsatie ‘De Zonnige Tuin’, maar zij hebben nog niet
bevestigd.

▪

17 April – binnen de AV denkt men aan een editie in het kader van de koers. Wie trekt het?
Wouter spreekt Els Van Buggenhout aan. De AV stelt dat de invullingen voor ons doelpubliek
laagdrempeliger en ludiek moeten zijn. Werkgroep Anders zal het verder voorbereiden bij hun
vergadering van 5 februari.

▪

15 Mei –Lieve vraagt het bij de KVLV.

▪

18 September

▪

16 Oktober:

▪

20 November: Werkgroep Gewoon Anders zelf, croque avond

▪

18 december: iets organiseren in kader van de naderende feestdagen.

▪

19 juni: zelf op stap! Vb. met iedereen naar De Plets of over de kermis gaan? Er wordt een
ideeëndoos geplaatst.

To do – besluit:
▪

Werkgroep gewoon anders maakt een draaiboek op.

▪

Karen en Vivianne vragen na wie wanneer trekt: Buurtzorg? ’t Kapstokske? Zonnelied? Zonnige
Tuin?

▪

5. Verdrongen

Iedereen in de AV vraagt het na binnen zijn connecties in de gemeente.

Rita en Karen delen tickets uit. Rita licht de stand van zaken toe, de taakverdeling van de verschillende
deelnemende organisaties. Het is volledig volzet / uitverkocht, en het balkon kan niet gebruikt worden
waardoor er verschillende plaatsen (en inkomsten) wegvallen.

6. Nieuwe legislatuur
Kan nog niets over gezegd worden. College gaat alle adviesraden bekijken.
Iedereen moet eens nadenken of alle doelverenigingen vertegenwoordigt zijn en/of personen die
geïnteresseerd zijn. De voorzitter vraagt of het lokaal bestuur zo snel mogelijk uitsluitsel hierover kan geven.

7. Varia
o

Data’s AV: dinsdagen, 23 april – 11 juni – 17 september – 19 november

o

Data’s DB: 2 April, 28 mei, 3 september, 22 oktober

o

5/02/2019 om 19u30 Werkgroep Gewoon…Anders.

o

Mobiele defibrillator – stand van zaken
We maakten hiervoor een collegepunt op (BIJLAGE I), ondertussen advies gevraagd bij Cardio Services,
Rode kruis en dit is intussen terug gekoppeld naar het college -wachten op beslissing.

BIJLAGE I: Collegepunt aankoop mobiele defibrillator

