
 

 

 

 

 

Verslag familieraad intensief wonen 4 oktober ’21 – 14.15u 

Aanwezig: Hilde, Daniël, André, Kurt, Gaby ,Leopold, Christiane, Nicole, MYRIAM. 

Verontschuldigd: Eric, Daniella, José. 

Nieuw: Myriam Maes, mama van Jonas Logier “Lenteweelde”. 

 “Van Harte Welkom!” 

1. Verslag gemaakt door Nicole. 

2. Tekst herfstgedicht door Nicole. 

3. Vorig verslag goedgekeurd. 

4. Correspondentie: één overlijden Eric Van Laer. 

5. Kasveslag Gaby 

Stand van zaken (bedragen) werden mondeling besproken. 

6. Koekjesverkoop: bestelbon is tijdig verdeeld. Eerste bestellingen zijn al binnen. 

Betaling online of cash zijn beiden mogelijk. 

Voorstel om koekjes te verkopen op jaarvergadering aanvaard. Gaby en Nicole bieden ze 

aan. 

(Gaby gaat op pensioen en we zien uit naar een andere vrijwilliger). 

7. Activiteiten tijdens de vakantie 

Door Covid-19 was er geen “Vakantie aan zee”. 

“OpStapClub” kreeg weinig bijval. 

“Ijsnamiddagen” liep vlot. 

8. Oliebollenbak: 20 oktober 2021. 

9. Jaarvergadering 20 oktober 14u30: welkomstwoord door Daniël. 

Attentie voor spreker: fles Vranken en koekje indien hij geen financiële vergoeding wil 

(Nicole zorgt er voor). 

10. Bijeenkomsten volgend werkjaar: 25 november 2021 – 21 februari 2022 - 25 april 2022 en  

13 juni 2022. 

11. Nieuw logo: Tekst “Samen zorg kleuren” iets duidelijker weergeven. 

12. Geschenk bij opening huis 4: bon 100€ per leefgroep O.K. 

Geschenk taartnamiddag voor alle bewoners en bewindvoerders is gewijzigd en wordt een 

muzieknamiddag in het voorjaar. 

Christine op rust na 42 jaar dienst: kaartje +fles Vranken (Nicole zorgt er voor). 

13. “Werking Familieraad” voor volgende bijeenkomst. 

14. Signalen van de ouders: 
Bij de inrit bij huis 1 is er langs de weg een diepte: voor de veiligheid zou een wering 
aangewezen zijn. 

  



15. Collectief overleg: André stelt na 3 ambtstermijnen Daniël voor als voorzitter. 
Daniël is met handgeklap aanvaard en start meteen aan zijn nieuwe taak. 
Daniël licht de punten toe over de jaarrekening en de aandachtspunten voor volgend jaar. 

16. Binnen en Buiten: datum voorzien 22 mei 2022. 

17. Fovig: rechtbank stuurde nota om alle documenten digitaal te regelen. De meningen zijn 

daarover verdeeld. Uit gesprekken blijft dat toch niet alles digitaal moet. 

Volgende bijeenkomst: 29 november 2021 om 14u15. 

 

Overleg met de voorziening 

Aanwezig vanuit de voorziening: Emma, Shana, Hanne, Ria en Catherine 

1. Vorig verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Accenten beleidsplan 2021-2022: Waarop wil Cirkant dit jaar inzetten? 

• Zie kopie met slides van powerpresentatie. 

• Bedenkingen van leden bij presentatie:  

o een lid uit de bezorgdheid of Shana en Emma nog al hun taken goed zullen 

kunnen doen, als het AanZet-loket er nu ook bij komt voor hen? 

Antwoord: Cirkant wil investeren in het verruimen van ons zorgaanbod én het 

ons meer en beter profileren in de buurt. We investeren dus ook in extra uren 

voor de sociale dienst. We volgen de haalbaarheid van dit project zeker op. 

o De leden herkennen het punt ivm sociale media. Filmpjes zijn tof voor 

bewindvoerders… maar dit mag niet ten koste komen van de kwaliteit van de 

zorg. We moeten ook voldoende aandacht blijven hebben voor die 

bewindvoerders die geen gebruik maken van de digitale en sociale media (vb. 

brieven blijven belangrijk, naast mailverkeer). 

o De aangepaste gevel van het nieuw centraal gebouw: de kostprijs blijft 

binnen het vooropgestelde budget. 

 

3. Feestelijke opening huis – verhuis naar aanleiding van ingebruikname van huis 4 

Vorige week verhuisden de bewoners van Kobalt en Indigo. 

Morgen verhuizen de bewoners van Azuur. 

 

Attentie van leden familieraad voor de betrokkenen 

‘Verwennamiddag’ voor huis 4 (bewoners en familie) + geschenkbon van 100 euro voor 

elke leefgroep in huis 4. 

 

Voorstel is om een muzieknamiddag te organiseren op het terrein aan huis 4, als 

buitenactiviteit dus in het voorjaar…  

De familieraad bekostigt het optreden. De medewerkers van de dagbesteding mogen 

een voorstel doen van muzikant. 

 

4. Nieuwe formules voor vakanties met bewoners 

Vroeger waren er weinig mogelijkheden om met bewoners op vakantie te gaan. 

De kampen (in groep) van vroeger zijn geëvolueerd naar Vakantie aan Zee met meer en 

meer individuele invulling op maat. De accommodatie is sinds Vakantie aan Zee in 

Oostduinkerke merkelijk beter, maar toch moesten er toch nog heel wat hulpmiddelen 

mee verhuizen vanuit Cirkant. 

De hele groepsvakantie vroeg ook heel wat organisatie en administratie. 

Nu zijn er tal van alternatieven voor vakantie op maat: o.a. Bed and Breakfast , zorghotels. 



Dit zijn vakanties die individueel aangepast zijn, met aangepaste accommodatie, minder 

tijd voor organisatie en administratie nodig…  

De huidige formules zijn duurder dan het vroegere Vakantie aan Zee … maar sociale 

dienst vraagt sociaal tarief aan.  

Bewindvoerders worden vooraf geïnformeerd over formule en kostprijs. Ze krijgen de 

keuze om al of niet toe te stemmen. 

Een pluim voor de betrokken begeleiders van de bewoners die in september naar het 

zorghotel in Middelkerke gingen. 

De voorzitster vernam onrechtstreeks dat de begeleiders het schitterend deden 😊. 

Vraag van een lid: Krijgt elke bewoner kans om op vakantie te gaan? 

Het is ons streven om voor elke bewoner die deugd heeft aan vakantie een passend 

antwoord te vinden. Alles vertrekt van de zorgvraag van de bewoner.  

vb. een verblijf in een B en B is voor bewoners die een rustige, meer individuele vakantie 

zoeken, zonder ‘de groep’. Naar het zorghotel gaat men in een grotere groep… Voor 

sommigen is dit samen op vakantie gaan een meerwaarde. 

5. Netheid van het terrein: kwam aan bod in powerpresentatie van beleidsplan  

 

6. Signalen van leden  

- De tegels aan de voorkant van huis 3 hebben diepe voegen. Een lid vertelt dat 

haar zoon al 2 keer bleef haperen hierin en struikelde. 

- Voor een lid was het niet duidelijk dat er elk jaar verlenging aangevraagd moet 

worden voor forfait incontinentiemateriaal. 

Sociale dienst neemt voor elke bewoner hiervoor contact met mutualiteit… 

Het is belangrijk dat bewindvoerders hen op de hoogte brengen bij weigering. 

- Teruggave op specifieke hulpmiddelen (hesje)… De mutualiteit gaf niets terug 

volgens sociale dienst- maar toch 75 Euro terug gekregen. + sociale dienst vraagt 

nog eens na bij VAPH. 

- Derde inenting: slechts één bewoner kreeg momenteel een oproep hiervoor en 

moet hiervoor naar vaccinatiecentrum… 

Als er later toch zou blijken dat er meerdere bewoners een derde vaccin moet 

krijgen (vb; 65 plussers) dan zouden we kijken om dit hier te geven. 

- Hoe zit het met de vorming rond brand/evacuatie? Worden er opnieuw 

oefeningen georganiseerd?  

De brand en evacuatieoefeningen worden dit najaar georganiseerd in kader van 

start van huis 4.Vorming voor brand staat elk jaar op het vormingsplan: o.a. ook 

systematisch voor alle nieuwe medewerkers. 

- Huis 1: de keermuur zorgt voor niveauverschil… Komt er nog een omheining? 

Die komt er. 

 

7. Varia 

- Oliebollenbak:: 20 oktober ‘21 

- Binnen en Buit: 22 mei ‘22 

- Jaarvergadering over erfrecht op 26 oktober ‘21 

Presenteert de spreker over erfrecht nog steeds gratis?  

Afspraak: Emma neemt contact met spreker ter bevestiging. 

Opmerking: Er is blijkbaar verwarring bij wie de uitnodiging via mail kreeg met 

bijlage…. Ze merkten de bijlage niet op…  

Afspraak: sociale dienst zorgt nog voor een extra herinnering met factuur. 

- De koekjes worden geleverd in de week voor 26 november. Ria kijkt voor een locatie. 

- Data voor volgende vergaderingen:  
29 november ’21, 21 februari ’22, 25 april ’22, 13 juni ’22. 


