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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

28 oktober 2021 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Rony Braet en David Wauters  
 
Verontschuldigd: Dirk Van Esbroeck (schepen), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Fabienne Van 
Remoortere (penningmeester), Pieter Van Bastelaere, Marleen Van Goethem, Emiel Verhoeven, Rudi 
Van Hese, Machteld Van Raemdonck en Hector Smet 
 
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 verslag dd. 13/09/2021 

Verslag wordt nog doorgestuurd en zal goedgekeurd worden op de volgende vergadering.  

 

In het verslag van 13/09 werd voorgesteld om de verantwoordelijke van het project ‘buren 

zonder muren’ uit te nodigen om dit project toe te lichten. Ondertussen liet de 

verantwoordelijke ons weten dat hij een andere uitdaging aan zal gaan en de organisatie op 

zeer korte termijn verlaat. Hierdoor ligt het project stil.   

 

3. Subsidies 2022  

Luc stelt de vraag of Sint-Maarten Middenschool nog een actief oudercomité heeft. Sinds 

2017 hebben ze geen activiteitenverslag meer ingediend en subsidies ontvangen. Bij de 

bepaling van de subsidie moet gekeken worden naar het aantal activiteiten en hoeveel 

personen aanwezig waren tov de genodigden.  



 
 
 

Verslag van de bestuursvergadering van de  

Gemeentelijke Gezinsraad van Beveren van 28 oktober 2021 

 

 

Er wordt voorgesteld om hierover een werkgroep op te richten. Rony zal deze werkgroep 

trekken.  

 

4. Financiën Gezinsraad (september 2020 – oktober 2021) 

In afwezigheid van Fabienne, overloopt Luc de financiën van september en oktober.  

 

5. Slabbetjes voor pasgeborenen: update  

Kirsten ontving eerder een prijsofferte van Verma Shop voor de nieuwe bestelling slabbetjes. 

Ten opzichte van de vorige bestelling (in 2015) zijn de prijzen verdubbeld.  

Ook de prijsofferte van Creapins werd nu ontvangen. De slabbetjes worden volledig op maat 

gemaakt. Levering kan vrij snel (binnen de 25 werkdagen). De prijzen liggen hier lager dan de 

andere offerte. 

Er wordt voorgesteld om 1000 slabbetjes bij Creapins te bestellen. Gezien afwezigheid van de 

schepen, wordt hem per mail om goedkeuring gevraagd.  

 

De voorraad slabbetjes geraakt stilaan uitgeput. Van zodra de nieuwe slabbetjes geleverd 

zijn, wordt een inhaalbeweging gedaan. Kirsten informeert binnen de gemeente of er 

hiervoor extra vrijwilligers ingezet kunnen worden.  

 

6. Sint-Maartentocht 5 november 

Aanwezig: Emiel, Bart en Luc. Indien extra hulp nodig: Marleen en Pieter ter beschikking 

Er zal cava en chocomelk aangeboden worden. Voorstel om iets extra aan te bieden zoals 

chips. Goed voorstel!  

 

7. Kunstendag 21 november / pannenkoekenbak  

Onze deelname aan de kunstendag werd bevestigd, wij zullen weer pannenkoeken bakken.  

Er zijn momenteel zo’n 200 tickets verkocht. Het deeg wordt besteld, inkopen worden tijdig 

gedaan. Er zullen bijkomend kleine flesjes water aangekocht worden als dorstlessertje.  

 

8. 50-jarig bestaan Gezinsraad  

De contactgegevens van de Beverse verenigingen (dans, toneel, enz) werden opgevraagd.  

Luc stelt het concept voor aan de aanwezigen. Het lijkt nuttig om een extra 

bestuursvergadering te organiseren, waar het concept uitgelegd wordt aan het volledige 

bestuur. Pas daarna kan gestart worden met de concrete uitwerking.  Kirsten zal hiervoor 

een doodle opmaken. 

 

9. Info andere adviesraden 

• Huis van het Kind  

• LOK dd 04/10/2021 

• Schoolparticipatiefonds: zeker interessante info voor de 

ouderverenigingen. Voorstel om dit in 2022 (juni of september) opnieuw 

op onze agenda te zetten. 
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• BOA: buitenschoolse opvang & activiteiten  

• Witte raven project: Voorstel om dit project in 2022 mee in de kijker te 

zetten door iemand uit te nodigen op een van onze vergaderingen 

• LOD 

• Cultuur 

• Cultuurboom 

 

10. Info Sociaal Huis: 

• Buurtvervoer: project wordt toegelicht. Kan dit vervoer ook ingezet worden voor vb 

grootouderfeesten of jongeren?  

• Buren zonder Muren 

• Vaccinatiecentrum 

• Verkoop inboedel oud gemeentehuis 

 

11. Vergaderdata 2022 

Data voor 2022 zullen vastgelegd worden (Kirsten) 

 

12. Nieuwjaarsetentje 2022 

Kirsten maakt hiervoor een doodle op.  

 

13. Varia 

• Noodoproep De Schakelaar ivm de gevaarlijke verkeerssituatie in Melsele: hoe 

kunnen we onze bevindingen tot in de gemeente brengen? Binnen het oudercomité 

wordt een nieuwe werkgroep over verkeer opgericht in de hoop er zo wat druk gezet 

kan worden. De aanvraag van het oudercomité mag naar de Gezinsraad gestuurd 

worden en van daaruit wordt het verder doorgestuurd.  


