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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

30 maart 2021 (digitaal) 

VERSLAG 

 

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

 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Geen verenigingen uitgenodigd wegens Covid-19 

 

BESLOTEN GEDEELTE 

 
1. Verwelkoming 

 

2. Goedkeuring vorige verslagen  

Het verslag 3 september 2020 en dat van 8 februari 2021 werden goedgekeurd. De verslagen 

worden op de website geplaatst.  

 

3. Subsidies 2021 

De subsidies op basis van de activiteitenverslagen voor de periode 1 augustus 2019 – 31 juli 

2020 werden uitbetaald. De verenigingen kregen hiervan een bevestiging per mail.  

 

4. Activiteitenverslagen 2020 - 2021 

Door Covid is het werkingsjaar van de meeste verenigingen grondig verstoord, activiteiten 

werden uitgesteld of geannuleerd. Ook de vergaderingen van de Gezinsraad werden 

geannuleerd. Er wordt besloten om toch een volledig activiteitenverslag op te laten maken 

door de verenigingen. Dit is oa een check of er wijzigingen zijn in de bestuurssamenstelling.  
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5. Financiën Gezinsraad (februari 2020 – maart 2021) 

Fabienne overloopt de stand van zaken. Door Corona zijn er buiten de vaste kosten 

nauwelijks verrichtingen.  

 

6. Slabbetjes voor pasgeborenen 

Er wordt een nieuwe voorraad slabbetjes aangekocht. Kirsten contacteert hiervoor Verma 

Shop.  

  

7. 50-jarig bestaan Gezinsraad 

Op 6 april viert de Gezinsraad haar 50-jarig bestaan. Dit kan jammer genoeg niet gevierd 

worden. Er worden enkele alternatieve voorstellen besproken. Hopelijk kan er in het najaar 

iets georganiseerd worden. De werkgroep zal hierover brainstormen. Luc neemt hiervoor het 

initiatief.  

 

8. Info andere adviesraden 

• Raad van Toerisme op 1 februari:  

• De adviesraad Toerisme en dienst Toerisme Beveren slaan de handen in 

elkaar voor een reizende fototentoonstelling op 3 unieke locaties. Uit maar 

liefst 545 inzendingen werden 22 foto’s geselecteerd. Deze reizende expo 

vind je tot oktober terug op drie locaties: op de wandeldijk in Fort 

Liefkenshoek, Singelberg en Prosperpolder. 

• De adviesraad Toerisme wil Beveren meer op de kaart brengen en wil 

hiervoor graag samenwerken met B&B’s, streekproducten promoten ed.  

• De adviesraad heeft via de website van Beveren nu ook een eigen 

webpagina.  

 

9. Info Sociaal Huis: 

• Nieuwe website Beveren 

De wijzigingen zoals voorgesteld tijdens de vorige bestuursvergadering werden 

aangepast. De info van de aangesloten verenigingen werd nog niet toegevoegd.  

 

• Familiefilm – pannenkoekenbak 

We kregen de officiële bevestiging dat de familiefilm, en dus ook de 

pannenkoekenbak, dit jaar niet doorgaan. Kirsten heeft het beschikbare gerief voor 

de pannenkoekenbak opgelijst.  

 

• UiTPAS (ipv vrijetijdspas) 

Op 23 maart hebben de secretarissen van verschillende adviesraden van gedachten 

gewisseld over hoe de ondersteuning voor verenigingen die meewerken aan UiTPAS 

Reynaert concreet kunnen gemaakt worden.  

Enkele voorstellen worden tijdens deze bestuursvergadering toegelicht:  
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• Aanpassing van de werkingstoelage via een apart (algemeen) 

toelagereglement los van de verschillende toelagereglementen.  

• Als 5% of meer leden van een vereniging de UiTPAS met kansentarief 

hebben dan vervalt de eigen tussenkomst van 10% en voorziet het 

gemeentebestuur een tussenkomst van 80 %. 

 

• Kindvriendelijke gemeente 

De gemeente besliste vorig jaar dat ze het traject willen aangaan om als gemeente 

het label van kindvriendelijke gemeente te behalen. De jeugddienst organiseerde 

hierover een infosessie. Tijdens deze infosessie werd uitgelegd wat het label voor 

kindvriendelijke gemeente inhoudt, hoe het traject verloopt, wat er al gedaan werd 

en er nog gedaan moet worden, wat de timing is en vooral wat je als medewerker 

en/of inwoner kan doen om van Beveren een kindvriendelijke gemeente te maken.  

Vanuit het bestuur was helaas niemand beschikbaar om deel te nemen. Kirsten 

informeert of de presentatie van deze infosessie beschikbaar is.  

 

• Mail Vlaanderen Feest 2021 

Deze info wordt doorgestuurd naar de aangesloten verenigingen. 

 

• Inspiratiekit: lokaal verenigen tijdens en na coronatijden 

Deze info wordt doorgestuurd naar de bestuursleden. 

 

• Vragenlijst wijziging overlegstructuur Huis van het Kind Beveren 

Deze info wordt doorgestuurd naar de bestuursleden. 

 

10. Vergaderdata 2021 – hoe vergaderen met verenigingen? 

In 2021 werden de verenigingen (nog) niet uitgenodigd voor een digitaal overleg. Kirsten 

polst naar de interesse bij de verenigingen. Op basis van de reacties wordt beslist of een 

algemene (digitale) vergadering noodzakelijk is.  

 

11. Huren / verhuren van materiaal door wijkcomités 

Lijst van het te huren / te verhuren materiaal is reeds beschikbaar. Emiel update deze lijst. Hij 

voelt zich geroepen om een mailing naar de verenigingen (wijkcomités) op te stellen met de 

vraag of de verenigingen interesse hebben om mee te werken.  

De Gezinsraad neemt hierbij de coördinatie niet op zich maar deze oplijsting geeft 

verenigingen een idee wat waar uitgeleend / gebruikt kan worden tegen een kleine 

vergoeding. De info kan via de Gezinsraad opgevraagd worden, zij geeft dus louter advies.   

 

12. Varia 

• De speelpleintjes aan De Vesten zijn aan vervanging toe. Het gevraagde speelplein 

aan de Berghoekwegel komt er maar niet. Dit is een buurt met vele gezinnen met 

jonge kinderen. Emiel heeft hiervoor reeds contact opgenomen met de jeugddienst 

en de betrokken schepen.  
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• Knippen van de P. Sabotstraat – Berghoekwegel. Emiel neemt hiervoor contact op 

met schepen van Roeyen. (@ Emiel, kan je me hiervoor een tekst bezorgen).  

 

 


