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1) Goedkeuring vorig verslag
2) Goedkeuring agenda
3) Verslag werkgroep “gezonde voeding”
De werkgroep heeft 3 pijlers vastgelegd waarop verder kan gebouwd worden.
 Communicatie naar de inwoners; Zoeklicht of nieuwsbrief is een goed
medium om de inwoners van Kortenberg te sensibiliseren. Dit door
bijvoorbeeld elke maand een artikel over ‘gezonde voeding’ te
publiceren. Dit kan gaan van receptjes tot tips ivm gezonde voeding in
de brooddoos of hoe een gezonde BBQ organiseren…
Via LOGO zijn er zeker nog een aantal tools die men kan gebruiken.
Het is belangrijk om jongeren te overtuigen om gezonde voeding te
gebruiken en klaar te maken (overdracht naar volgende generatie!).
Katty (Welzijnshuis) stelt voor om jeugdverenigingen een fruitbon voor
op BIVAK te geven op voorwaarde dat ze een opleiding/workshop ivm
gezonde voeding gevolgd hebben.


Advies naar gemeente en verenigingen; opnemen van aandacht voor
gezonde voeding in jaarprogramma. Sofie Fruyt stelt voor om er ook
alcoholpreventie bij te betrekken.



Organisatie van evenementen gedurende het jaar; gezondheidsbeurs?
Workshops?

4) Kom op tegen Kanker, Plantjesweekend
 Vrijwilligers? Recrutering via Mevr. Neven
 Plantjes worden in zaal Hensmans gestockeerd
5) LOGO
 Stand van zaken bevolkingsonderzoeken:
 Korte voorstelling website www.fitinjehoofd.be



Samenwerking LOGO- gemeente Herent ivm speciaal tarief bij de huisarts
voor WIGW’s en personen in financiële nood. Patiënten zijn zich niet altijd
bewust van deze regeling en stellen soms, door gebrek aan financiële
middelen, een bezoek aan de huisarts uit. OCMW Herent zoekt naar een
systeem om dit tarief bekend te maken.

6) Kwijting
Bij aanstelling van nieuwe voorzitter en penningmeester wordt kwijting
verleend ivm de voorgaande financiële handelingen.
7) Noah; stand van zaken
8) Statuten; naar GR

