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Algemene Vergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

4 april 2022 

VERSLAG 

 

Aanwezige aangesloten verenigingen: 
OC: De Zonnepit, GTI Beveren, Knots Lindenlaanschool, Ouders voor Kleuters, Sancta Maria, Sint-
Maarten Bovenschool, Sint-Martinus  
WC: Beveren-Zuid, Burggravenstraat, De Bees, Dijkcomité Kallo, Gaverlandwegelcomité, Jozef 
Balstraat, Kerkenhoek, Ropstraatcomité, Snoeck- en Vossenstraat, Trosbeek  
CM Beveren, De Bron, De Klaproos 
 
Verontschuldigd: OC De Schakelaar, WC Brielstraat, WC De Rijkstraaters, WC De Vesten, Boks, KVG 
Groot Beveren, Parkinsonliga 
 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Fabienne 
Van Remoortere (penningmeester), Pieter Van Bastelaere, Rony Braet, Rudi Van Hese 
 
Verontschuldigd: Dirk Van Esbroeck (schepen), David Wauters, Marleen Van Goethem, Machteld Van 
Raemdonck, Emiel Verhoeven, Hector Smet  
 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Verwelkoming  

Woordje door de voorzitter. Het bestuur is blij haar aangesloten verenigingen na 2 jaar 

opnieuw te mogen verwelkomen. Iedereen stelt zich even kort voor. 

 

 

2. Voorstelling wijkcomité Burggravenstraat  

Johan Hernalsteen en Wim Verhaert stellen hun wijkcomité Burggravenstraat (Melsele) voor. 

Tijdens Corona werd er dagelijks geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel, daar is het idee 

gerezen om een wijkcomité op te richten. Enkele weken geleden kwamen 5 bewoners samen 

om een 1e keer te vergaderen.  

De Burggravenstraat telt zo’n 62 huizen, dit zijn een 100tal bewoners.  
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Er werd onlangs een rondvraag gedaan bij de bewoners of er interesse was voor een BBQ. 

Zo’n 80 personen gaven hierop een positieve feedback. Datum hiervoor werd ineens geprikt: 

19 juni op het voetbalterrein van de poldervrienden, gelegen in de straat.  

In december wordt een kerstfeest georganiseerd.  

 

Het bestuur bespreekt de aansluiting van het nieuwe wijkcomité tijdens de 

bestuursvergadering van 27/04/2022 en koppelt de beslissing daarna terug aan de 

Burggravenstraat. 

 

 

3. Uitwisseling ervaringen van de afgelopen 2 jaar  

Gedurende de afgelopen 2 jaar vergaderde het bestuur enkele keren digitaal. In 2021 

werden er pannenkoeken gebakken tijdens de kunstendag (kinderfilm met animatie) en de 

gezinsraad was aanwezig op de Sint Maartenstocht 2021. Er werden gedurende deze periode 

geen nieuwe projecten gerealiseerd. 

 

Elke vereniging komt aan bod om ervaringen van de afgelopen 2 jaar te delen. 

 

• WC Snoeckstraat: er werd veel georganiseerd en bijna even veel geannuleerd. Toch zijn 

er enkele uitstappen kunnen doorgaan: nl de fietstocht & een dagreis.  

• WC Trosbeek: nieuwjaarsdrink & BBQ werden uitgesteld. In het paasverlof 2021 werd 

een zoektocht in het Molenbeekpark georganiseerd waarbij gezinnen in eigen bubbel 

konden zoeken. Nadien kregen de kinderen paaseitjes als beloning, Er werd ook een 

geschenkje deur aan deur afgegeven.  

• WC Dijkcomité: in 2020 werd niks georganiseerd. In 2021 gingen de dijkfeesten door (1 

dag). In 2022 is het Kallo zomer in het park op 18/06 ism cultuurraad Beveren. Eind juli 

gaan de dijkfeesten opnieuw door (4 dagen). Het comité is blij dat hun 40 jarig bestaan 

dan toch gevierd kan worden.  

• OC St Martinus: tijdens de pandemie werd de St-Jan school geïntegreerd. Jammer 

genoeg kon dit gebeuren niet gevierd worden. De ouderraad was wel aanwezig op de 

sint Maartenstocht. De afgelopen periode werd een nieuwe directrice aangesteld. De 

medewerking van de ouders is niet overweldigend om nieuwe dingen te realiseren. 

• OC Lindenlaanschool: er werd weinig gedaan. Er werd wel veel online vergaderd. De  

bestuurswissel in 2020 maakte het er niet gemakkelijker op. De ouderraad had met de 

aankoop van de pipowagen een grote kost. Tal van acties werden georganiseerd om 

extra inkomsten te genereren maar de ouderraad merkte op dat ouders minder geneigd 

waren om te blijven kopen.  

• OC Ouders voor kleuters: er werd online vergaderd. Verschillende activiteiten werden 

georganiseerd: wandeling, lenteactie (verkoop bloemen/zaden), … 

Ze ervaarden wel dat de binding met andere ouders zeer moeilijk is geworden. 
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• WC Beveren-Zuid: zij hebben niet stilgezeten: applaudisseren met een muzikale noot, 

maandelijkse nieuwsbrief, mobiliteit (zone 30), activiteiten rond 80 plussers rond 

vereenzaming, wandeling, … Ze merken wel dat de inschrijvingen niet zo vlot lopen ivm 

met vroeger, het verloopt veel trager en reminders zijn nodig. Er werd eind 2021 een 

Interculturele samentuin opgestart samen met asielcentrum/noodopvang Beveren. De 

tuin is te vinden in de Puithoek achter het schooltje. Iedereen is welkom! 

• OC De Zonnepit: de verkeerswerkgroep bleef actief (actie in de pers), het schoolfeest 

werd geannuleerd. Er was een bestuurswissel in september 2020. Ze merken hier ook 

een lagere opkomst van leden (ledenwerving is zeer moeilijk) en een mindere teamgeest 

binnen het oudercomité. Er staat wel een teambuilding gepland. Ook minder opkomst 

tijdens activiteiten.  

• WC Gaverlandwegelcomite: zoals veel verenigingen vielen veel activiteiten weg. In 

december werd aan alle gezinnen een speculaas bezorgd. Er werden alternatieven 

bedacht en georganiseerd: de nieuwjaarsdrink met worstenbroden en appelbollen werd 

anders aangepakt, er kwam een succesvolle take away pannenkoekenbak. In 2022 staat 

eindelijk het feest voor hun 20 jarig bestaan gepland, dit zou in normale omstandigheden 

in 2020 gevierd geworden zijn.  

• OC GTI: alternatieve acties georganiseerd zoals rondvoeren van boxen, zeer beperkte 

kaas- en wijnavond. Het GTI bestuur is over het algemeen ongewijzigd tov enkele jaren 

terug.  

• WC Ropstraat: annulatie van  de nieuwjaarsreceptie, bbq en quiz maar nieuwe 

activiteiten werden gepland. Zo werd een fotozoektocht gedaan per bubbel.  

• ZHG Klaproos: veel activiteiten werden geannuleerd. In 2022 kunnen de Klaproosfeesten 

eindelijk weer doorgaan. 

• WC Kerkenhoek: gewoonlijk worden er jaarlijks 3 activiteiten georganiseerd. In 2020 

kon/mocht niets doorgegaan. In 2021 ging de BBQ opnieuw door en werd het applaus 

voor de zorg gecombineerd met een drink op de oprit.  

• CM Beveren: Jana Schmitt is sinds enkele weken de nieuwe netwerk coördinator binnen 

CM. Ze geeft een korte omschrijving van haar jobinhoud. Thema’s rond gezondheid en 

rond welzijn vallen binnen haar werkgebied. Ze begeleidt bewoners hierin. Ze heeft ook 

een coördinerende rol. Ze helpt vb mee een spreker zoeken als je wil werken rond een 

bepaald thema.  

Contactgegevens Jana: www.gezondebuurt.be  of 0473 52 57 99  

Presentatie: zie bijlage 

Ze geeft ook mee dat CM ziekenfonds van naam wijzigde naar CM gezondheidsfonds.  

• Sint-Maarten Bovenschool: Net voor de lockdown werd nog een quiz georganiseerd maar 

sindsdien zijn er geen activiteiten meer doorgegaan. Einde van dit schooljaar zal de 

ouderraad helpen bij het galabal voor de laatstejaarsstudenten. Momenteel zijn er bijna 

geen ouders meer actief in de ouderraad (door afvloeiingen), de ouderraad zal naar 

volgend schooljaar toe opnieuw samengesteld moeten worden. Gezien de leeftijd van de 

leerlingen op de Bovenschool is de verbinding met ouders sowieso al moeilijk. 

 

 

http://www.gezondebuurt.be/
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• OC Sancta Maria: ontbijtpakket en afhaal BBQ pakketten voorzien. Het is niet 

gemakkelijk om nieuwe ouders te werven en te houden. 

• ZHG De Bron: door de kwetsbaarheid van de bewoners was het zeer moeilijk tot 

onmogelijk om iets te organiseren. Er was geen bezoek toegelaten. Er werd zeer weinig 

georganiseerd. Er is wel 2x een take away levering geweest in samenwerking met een 

traiteur. Op 22/04 staat het lentefeest gepland.  

 

 

Alle aanwezige verenigingen werden aan het woord gelaten. Bijkomend wordt de vraag 

gesteld waarom er vanuit de gezinsraad geen initiatief werd genomen om online te 

vergaderen gedurende de afgelopen periode. Het bestuur achtte dit niet haalbaar, bijgevolg 

lag alles stil en werd er niets gerealiseerd de laatste 2 jaren.  

 

 

4. Verwachtingen naar Gezinsraad toe voor werkingsjaar 2022-2023 

 

Ook voor de gezinsraad als adviesraad is het geen gemakkelijke periode geweest. Er werd 

contact opgenomen met de Wakkere Burger vzw, een onafhankelijke organisatie. Zij zouden 

ons mogelijks kunnen adviseren over onze werking en de weg die we uit willen gaan. Zij 

hebben een traject opgezet waarbij we samen met hen op zoek gaan naar de sterke en 

zwakke punten van de raad en naar de ideale rol en werking in de toekomst.  

 

In dit kader werd door de Wakkere Burger een online enquête opgemaakt. Zowel aan de 

bestuursleden als aan de verenigingen wordt gevraagd deze enquête in te vullen ten laatste 

tegen 24 april. Deze digitale bevraging wordt anoniem ingevuld en verwerkt. U vindt de 

vragenlijst via https://forms.gle/rb2Mp7t3BFwPZT3CA  

 

Op maandag 2 mei is een eerste inspiratie- en reflectiemoment gepland enkel voor de 

bestuursleden van de Gezinsraad. Tijdens dit moment zal de uitkomst van de bevraging 

samen met de Wakkere Burger besproken worden. Mogelijks volgen daarna nog momenten 

waarbij ook verenigingen uitgenodigd kunnen worden. De bedoeling is om alles tegen de 

zomer af te ronden.  

 

Wat leeft er bij de ouderverenigingen: 

Hoe krijgen ouderverenigingen nieuwe, geëngageerde mensen in hun team? Ouders worden 

minder fysiek uitgenodigd op school dus het is moeilijker om nieuwe ouders aan te spreken. 

Het is ook moeilijk om zich als oudervereniging kenbaar te maken. De diversiteit van de 

samenleving wordt als een struikelblok gezien voor ledenwerving.  

Tip: KOOGOO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) 

organiseert op 24/05 een online inspiratie- en netwerkmoment “ledenwerving met extra 

aandacht voor diversiteit”. Check hun website. www.koogoo.be  

Idee: whatsapp groep maken met min 1 ouder per klas, belangrijke berichten (vb bij 

stormweer) worden zo snel & massaal gedeeld.  

https://forms.gle/rb2Mp7t3BFwPZT3CA
http://www.koogoo.be/
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Idee: tijdens het infomoment in het begin van het schooljaar de oudervereniging even kort 

toelichten in elke klas 

 

Ook het thema verkeersveiligheid mag niet op de achtergrond verdwijnen.  

 

Wat leeft er bij de wijkcomités:  

Mensen willen opnieuw deelnemen aan evenementen, ze zitten er op te wachten.  

 

 

5. 50-jarig bestaan Gezinsraad 

In 2021 bestond de Gezinsraad 50 jaar. Dit kon nog niet gevierd worden. Maar… op vrijdag 17 

juni 2022 worden onze verenigingen uitgenodigd op de academische zitting en receptie in de 

Boerenpoort in Melsele. Meer info volgt asap.  

 

 

6. Varia 

Meer info mbt de activiteitenverslagen 2021-2022 wordt eind mei gecommuniceerd naar de 

verenigingen. Hierbij een oproep om jullie activiteitenverslag binnen te brengen, ook al 

konden er geen of nauwelijks activiteiten doorgaan gedurende dit werkingsjaar. 

 

 

7. Bijpraten met een drankje aangeboden door de Gezinsraad 

 

 

 

 

Volgende vergadering: woensdag 1 juni 2022 om 20u00 in de polyzalen van Ter Vesten 


