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De Coster Myrna/Dierckx Tony
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Deno Claire
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Vitse Sophie
Verontschuldigd
Fruyt Sofie
Thienpont Alexandra
Vandeven Lia
Afwezig
Leaerts Gaby
Moerenhout Wilfried
Noppe Magda
De Bel Petra
Devriese Wis
Trappeniers Willy
Van Boven Louiza
Van de Casteele Ann
Van Hamme Gerda
Van Heffen Monik

Penningmeester
Geïnteresseerde burger
Seniorenraad
55 plus
Schepen Welzijn & gezin
Voorzitter welzijnsraad/Apotheker
Familiehulp
Huisarts
LOGO Oost-Brabant
Welzijnshuis Kortenberg (OCMW)

Drug- en alcoholpreventie
Voorzitter OCMW
OCMW Vast bureau

Voorzitster Seniorenraad
Rode Kruis Kortenberg
55 plus
Ons
Geïnteresseerde burger
Gemeenteraadslid – Politieraadslid
Apotheker
Ziekenzorg
Kind en preventie

Algemene vergadering van de Welzijnsraad – 12u30 – 6 december 2018

Agendapunten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Goedkeuring agenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Evaluatie Lezingen: Lezing M. Keirse – Lezing Dr. Droogné over hartfalen
Warmste Kerstmark 07/12/2018 – Goede doel; Casa Magnolia
Financieel verslag 2017 + kasresultaten (J. Claeys)
Visie omtrent overkoepeling van verschillende raden (seniorenadviesraad, welzijnsraad, wereldraad,
milieuraad, cultuurraad, schoolraad, centrumraad…)
Kandidaatstelling voorzitter Welzijnsraad
LOGO-projecten
Verhuis NOAH
Curieuze Neuzen
Varia: Volgende vergadering 06/09
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1.

Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.

2.

Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Evaluatie Lezingen: M. Keirse & Dr. Droogné over hartfalen
Lezing Hartfalen – Dr. Droogné: (evaluatie: zie bijlage verslag)
Goed initiatief – verstaanbare taal – groot succes – spreekt aan - interessant
+/- 50 aanwezigen
Nadeel: Ontmoetingsruimte was te warm en te klein voor de lezing – akoestiek niet zo goed
Voordeel: Ontmoetingsruimte = Lage drempel
Lezing Manu Keirse:
Zeer goede lezing – goede insteek: kind betrekken
We moeten laagdrempelige thema’s op de agenda plaatsen:
- Dementie
- Stress
- Burn-out
- …

4.

Warmste Kerstmarkt 07/12/2018 – Goede doel: Casa Magnolia
De opbrengst van de warmste kerstmarkt zal geschonken worden aan Casa Magnolia vzw.
Dit is een nieuwe vzw die gezinnen met kinderen en jongeren met zware zorgnoden wil ondersteunen door
het huishouden te verlichten met respijtzorg.
Voorstel om Casa Magnolia uit te nodigen op volgende welzijnsraad om initiatief voor te stellen

5.

Financieel verslag 2017 + kasresultaten (J. Claeys)
zie bijlage verslag:
6260.98 EURO startkapitaal
767.58 EURO uitgaven
5493.04 EURO kapitaal op rekening
60.16 EURO Manu Keirse
Subsidies Welzijnsraad worden bekeken door Kristien Goeminne.
Vorig jaar werd bijna dubbele budget besteed omwille van cursussen van het Rode Kruis

6.

Visie omtrent overkoepeling van verschillende raden
Waarom zit niemand van Milieu of Wereldraad in de Welzijnsraad?
Vragen of ze bereid zijn om ook in de Welzijnsraad te zetelen
Wim wilt uitpluizen en
bekijken met alle raden of ze kunnen samenwerken voor projecten (seniorenadviesraad – Welzijnsraad –
Wereldraad) vb: project Curieuze neuzen gaat uit van dienst Milieu
Bedoeling van de raad raad:
- Communicatie naar bestuur
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- Adviezen naar bestuur
- Advies aan de raden:
Hoe zien zij dit verder?
Werking?
Logo: Zou opportuun worden om Huis v/h kind en scholen bij in het Welzijnshuis te voegen – we leven en
werken teveel naast elkaar

7.

Kandidaatstelling voorzitter Welzijnsraad
Organisatie: kandidaturen bevragen aan de mensen
Functie voorzitter:
Voorbereiden, organiseren en voorzitten van welzijnsraad (4x per jaar)
Alle verenigingen die met Welzijn te maken hebben aanschrijven en warme oproep doen voor kandidatuur voorzitter
+ diegene van de Welzijnsraad die afwezig waren op vergadering

8.

LOGO-Projecten
(Zie bijlage van het verslag)
5 gratis infosessies aangeboden – 5e Fit in je hoofd is niet aangevraagd
Na de week van de geestelijke gezondheidszorg kan deze infosessie ook achteraf worden aangevraagd
Generatie rookvrij: bedoeling is om kinderen een rookvrije omgeving te geven
1ste stimulans speeltuinen rookvrij te maken
Warme oproep naar gemeente toe om interventies te doen die groot resultaat boeken
Streefdoel: tegen 2020 geen kinderen meer in contact met rook
Het zou goed zijn dat dit project gedragen wordt door de scholen (rookvrije schoolomgeving)
Logo ondersteunt dit project en heeft een stappenplan opgemaakt (website: generatierookvrij.be)
Vraag is om binnen de gemeente iemand aan te duiden die dit project trekt/stimuleert
Ik drink Slim: dit project is een succes, de 5 scholen van Kortenberg nemen terug deel
Tournée Generale: Warme oproep om over te doen. Er zou nu gefocust kunnen worden om de negatieve
gezondheidsaspecten nog meer in de kijker te zetten. Er wordt gefocust op nefase gevolgen op rijgedrag maar
niet op nadelig effect door gezondheid.
Week van de valpreventie: gratis initiatie valpreventie waar we beroep op kunnen doen – op agenda overleg
G&Z plaatsen

9.

Verhuis NOAH
Wachten nog op goedkeuring, voorlopig nog geen nieuws
Doel: opknappen na goedkeuring, hopelijk om in januari te verhuizen
NOAH werking verloopt goed – 12 à 13 gebruikers dagelijks – max. capciteit: 13 gebruikers
We blijven kleinschalig (dit voor verzekering en brandweer)

10. Curieuse Neuzen
Er is een website met meetpunten: Kortenberg heeft 1 rode plek en 1 gele plek
Vraag vanuit Logo om gezondheidsvoorstel eens te bekijken met nieuwe bestuur
Welzijnsraad zal adviezen formuleren naar nieuw bestuur – Bedoeling is dat belangrijke stappen mee
opgenomen worden in het meerjarenplan
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11. Varia
Volgende vergadering donderdag 21 maart 2019 om 12u30

Verslag : Sophie Vitse
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