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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

3 september 2020 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Fabienne 
Van Remoortere (penningmeester), Dirk Van Esbroeck (schepen), Rudi Van Hese, Pieter Van 
Bastelaere, Rony Braet, David Wauters, Machteld Van Raemdonck en Marleen Van Goethem  
Verontschuldigd: Emiel Verhoeven, Hector Smet 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
Geen verenigingen uitgenodigd wegens Covid-19 

 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Geen verenigingen uitgenodigd wegens Covid-19 

 

BESLOTEN GEDEELTE 

 
1. Covid-19: Annulatie vergadering april, juni en september 

Er werd gepolst naar het welzijn van de bestuursleden. 

Verenigingen liggen ook stil, enkel coronaproof activiteiten kunnen doorgaan maar het is niet 

gemakkelijk om iets te organiseren. 

 

 

2. Subsidies 2021 - Extra subsidies aan verenigingen ikv Corona (inkomstenverlies) 

- Mail van Bart De Bruyne ivm de rondvraag over de impact van Corona op de 
verenigingen werd doorgestuurd naar de aangesloten verenigingen. Verenigingen 
kunnen vrijblijvend meedelen hoeveel hun inkomstenverlies bedroeg door Corona.  
Er werd opgevraagd hoeveel aangesloten verenigingen effectief een aanvraag 
inkomstenverlies ingediend hebben, maar tot hiertoe nog geen antwoord ontvangen. 
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- 52 verenigingen dienden een activiteitenverslag 2019-2020 in. Gezien Covid-19 periode 
hebben vele verenigingen minder activiteiten georganiseerd. Er wordt dit jaar geen 
rekening gehouden met aanwezigheid op de vergadering, aangezien 2 vergaderingen 
(april en juni) geannuleerd werden door Corona. Er wordt voorgesteld om de bedragen 
van vorig jaar te behouden als een vereniging blijft voldoen aan de 
standaardvoorwaarden (nog steeds actief zijn etc). Voor wie vorig jaar niet aanwezig was 
op een vergadering en nu ook niet deelnam aan vergaderingen wordt de bijdrage 
gehalveerd.  

- Voor zelfhulpgroepen die een activiteitenverslag ingediend hebben, wordt besloten om 
het maximum subsidiebedrag uit te keren (€800). 
 

 

3. Financiën Gezinsraad (februari – augustus) 

Fabienne overloopt de inkomsten en uitgaven.  

 

 

4. Phishing mails 

De laatste tijd ontving Kirsten enkele phishing mails in naam van een bestuurslid met de 

vraag een bedrag over te maken naar zijn rekening. Oproep om alert te blijven voor zulke 

mails. Er wordt aangegeven dat hier voldoende aandacht aan geschonken wordt. 

 

 

5. 50-jarig bestaan Gezinsraad in 2021  

De festiviteiten waren voorzien op 16 en 18 april 2021, respectievelijk een receptie op 

Cortewalle voor de genodigden en een gezinsdag op Cortewalle. De Verlatzaal in Cortewalle 

voor 16 april werd reeds vastgelegd vanaf 18u00 (normale omstandigheden 100 personen 

toegelaten). Deze reservering blijft voorlopig behouden. Er wordt besloten om de Corona 

evolutie af te wachten tot einde van het jaar, daarna wordt opnieuw geëvalueerd. 

Festiviteiten kunnen eventueel uitgesteld worden naar het najaar. 

 

 

6. Evaluatie gespreksavond ouderverenigingen dd. 03/03/2020  

- Iedereen is het erover eens dat de laatste editie in maart een zeer goede editie was met 
2 goede gastsprekers. Er waren zo’n 150 deelnemers aanwezig. Door meer promotie te 
maken, kan een nog breder publiek bereikt worden.  

- Wie informeren? Dit is afhankelijk van het gekozen thema. 
- Voorstel om naar volgend jaar toe maar 1 spreker vast te leggen.  
- Op de volgende vergadering wordt besproken of er een gespreksavond wordt 

georganiseerd in 2021. 
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7. Activiteiten in 2020: 

a. Familiefilm: pannenkoekenbak geannuleerd 
b. Lief voor mijn Lijf: geannuleerd 
c. 5 jaar Huis van het Kind: geannuleerd 
d. Boekstartdag: geannuleerd 
e. Infosessie faalangst bij jongeren, georganiseerd door CM: geannuleerd 

 
 

8. Info Sociaal Huis: 

a. Werkwijze organiseren evenementen: mail werd rondgestuurd naar alle aangesloten 

verenigingen 

Meer info ook terug te vinden op de website van de gemeente. 

Via de tool www.covideventriskmodel.be kan er nagekeken worden of de plannen 

voor een evenement coronaproof zijn.  

b. Speelstraat – zomerstraat: mail werd rondgestuurd 

c. Ondersteunende pakketten voor kwetsbare gezinnen met kinderen 

Er werden 3 verschillende pakketten uitgedeeld aan zo’n 50 gezinnen. De pakketten 

bevatten activiteiten die uitgewerkt zijn door ervaren jeugdwerkers, 

verzorgingsproducten, spelletjes en knutselopdrachten met al het nodige materiaal 

erbij. Deze gezinnen worden toegewezen door de maatschappelijk werkers van het 

Sociaal Huis.  Door deze contacten te leggen, kunnen bijkomende noden 

gedetecteerd worden en kan er gericht hulp ingezet worden. 

De Gezinsraad heeft haar steentje ook bijgedragen door post-its te schenken.  

d. Opstart / uitbesteding buurtwerking Kallo 

Vanaf 1 september zullen twee nieuwe opbouwwerkers/buurtwerkers (1,5 

equivalent) starten in de Melkaderwijk van Kallo. Deze buurtwerking werd 

uitbesteed aan een externe partner, vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, zij 

hebben veel ervaring met buurtwerking. Dit is een contract voor 5 jaar. De 

buurtwerkers zijn gevestigd in een appartement in de Melkaderlaan. Deze ruimte zal 

ook gebruikt worden voor afspraken; Kind & Gezin kan hier ook consultaties doen.  

e. Enquête voorstel wijkcirculatieplan Beveren – Melsele: werd doorgemaild naar de 

verenigingen. Geen feedback over ontvangen. 

f. Buurtbus:  

De buurtbus is een nieuw project van dienst mobiliteit, in samenwerking met het 

Sociaal Huis. Met het Buurtbus-project wordt getracht de bereikbaarheid van het 

grondgebied van Beveren ten noorden van de E34 te optimaliseren. Het is de 

bedoeling om via dit project bewoners te helpen die beperkt zijn in hun 

verplaatsingen, zowel rolstoelgebruikers als niet-rolstoelgebruikers. Met de buurtbus 

willen we het sociale isolement doorbreken en mensen op het platteland opnieuw 

de kans geven actiever deel te nemen aan het lokale verenigingsleven, buurtgerichte 

zorg, of gewoon samen met buren naar de supermarkt te gaan en onderweg een 

babbeltje te doen.  

http://www.covideventriskmodel.be/
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Vermoedelijk wordt dit project begin 2021 opgestart. Vrijwilligers (chauffeurs) 

mogen zich steeds melden via buurtbus@beveren.be. 

g. Website Beveren: er is een nieuwe website in aanmaak. Van zodra deze operationeel 

is, zullen de contactgegevens van de verenigingen aangepast worden. 

h. Werking andere adviesraden: de secretarissen van enkele adviesraden hebben in mei 

digitaal overleg gehad om hun werking toe te lichten. Conclusie: elke adviesraad 

werkt heel verschillend. 

De raad voor toerisme was niet aanwezig tijdens dit overleg. Toerisme heeft sinds 

maart een nieuw diensthoofd maar nog geen nieuwe voorzitter.  Deze raad dooft 

stilletjes uit.  

 

 

9. Huren / verhuren van materiaal door wijkcomités:  

Emiel is er niet aanwezig om dit toe te lichten. Gezien Covid-19 wordt dit verschoven naar 

een volgende vergadering. 

 

 

10. G7:  
Organisatie is momenteel niet aan de orde gezien Corona.  
 
 

11. Varia 
- Fietsstraat Beveren-Zuid: na het schilderen van de fietsstraat is er veel commentaar 

gekomen van de bewoners. De rode kleur zou te hevig zijn. Na overleg werd besloten dat 
de rode kleur blijft. Dit is conform de regelgeving van een fietsstraat.  

- Bart doet een carrièreswich vanaf 21 september. Hij wordt vakleerkracht in GTI Beveren. 
Hiervoor zal hij ook avondonderwijs moeten volgen, waardoor hij minder aanwezig zal 
zijn op vergaderingen. Dit vormt geen probleem met zijn functie als bestuurslid / 
ondervoorzitter. 

- Machteld: Duivenplaag in de wijk wordt elk jaar erger. Dit zal worden doorgegeven aan 
de betrokken dienst. Ook ratten aanwezig maar dit vormt minder een probleem.  

- Ophaling van de grijze vuilzakken gebeurt in de zomermaanden maar om de 2 weken. 
Kan daar tegen volgende zomer iets aan gedaan worden?  

- Volgende vergadering staat gepland op donderdag 5 november maar dit valt in de 
herfstvakantie. Voorstel nieuwe datum: donderdag 19 november. Kirsten checkt de 
mogelijkheden en zal de bestuursleden hierover informeren.  

 
 
 

mailto:buurtbus@beveren.be

