
 

  

  

Verslag Familieraad 10 oktober 2022  

  
Aanwezig: Hilde, Nicole, Kurt, Daniël, Eric, Griet, Francine en Marianne 

Verontschuldigd: Myriam, Paul, Christiane, José en Daniëlla  

  

1. Verwelkoming door Hilde 

  
We verwelkomen vandaag Marianne, de mama van Janne (leefgroep Jade), op de vergadering 

voor een kennismaking met de familieraad.   

  

2. Tekstje :   

Tekst ‘Wens bij een nieuw werkjaar’ gebracht door Nicole.  

  

3. Vorig verslag:   

Goedgekeurd.  

   

4. Correspondentie:  

Nieuwe bewoners:   

Freddy (Karmijn), Anny (Azuur), Janne (Jade), Kris (Omber) en Bart (Horizon).  

Met spijt vernemen we ook het overlijden van Inge, Patrick en Willy.  

  

5. Kasverslag:  

Hilde is de nieuwe rekeninghouder van de familieraad i.p.v. Gaby. Nicole en Kurt kregen een 

volmacht op de rekeningen.  

   De saldi van de rekeningen werden medegedeeld aan de leden.    
  



 

  

 

6. Oliebollenbak op woensdag 19 oktober:  

Om 12.30 uur zullen Paul, Christianne, Kurt en Daniël het deeg klaarmaken in de keuken. 

Omstreeks 14 uur starten we dan samen met Hilde, Nicole, José en Daniëlla met het bakken 

van de oliebollen in het restaurant. De instelling zal ervoor zorgen dat de frituurketels op 

een veilige plaats opgesteld staan.  

We zijn het personeel van de keuken heel dankbaar voor de steun die ze leveren en zullen 

hen een bedankingskaartje sturen.  

  

7. Koekjesactie:  

De brief i.v.m. de koekjesactie werd verstuurd met de factuur van september. De opbrengst 

van de actie zal gebruikt worden bij de aankoop van een liftbus voor de voorziening.  

  

De instelling scant de door hen ontvangen bestelstrookjes in en mailt die door naar Hilde, die 

een overzicht van de bestellingen opmaakt per leefgroep.  

  

Hilde zal aan de firma Destrooper vragen om in de week van 17 oktober een eerste bestelling 

te leveren.  

  

 De instelling zal ons laten weten welk lokaal we mogen gebruiken als stockageruimte.  

  

Op vrijdag 9 december zullen we vanaf 14 uur de koekjes per leefgroep verdelen (iedereen is 

welkom om hierbij te helpen).  Aan Destrooper zal gevraagd worden of ze ons papieren 

zakken kunnen bezorgen voor het verpakken van de kleine bestellingen.  

  

De firma Destrooper kent ons een korting van 10% toe op de volledige bestelling.  

  

De vraag werd gesteld of er een factuur kan geleverd aan mensen die hierom vragen? De 

familieraad zelf kan echter geen facturen opstellen. Info zal hieromtrent gevraagd worden 

aan de instelling.  

  

8. Jaarvergadering:  
  
Iedereen ontving een uitnodiging via de instelling voor de jaarvergadering.  De praktische 

organisatie zal met de voorziening besproken worden.  

  

9. Binnen en Buiten:   

Kurt overliep de debriefing van de laatste editie en de voorstellen voor volgend jaar  

(o.a. schrappen wandeltocht, twee afstanden voor de fietstocht,…).  

Er wordt gevraagd om bij het uitstippelen van de fietstochten rekening te houden met het 

feit dat ze toegankelijk moeten zijn voor rolstoelfietsen.   

De volgende editie van Binnen en Buiten is voorzien op zondag 7 mei 2023.  

  

  



 

  

10. Nieuws uit Fovig door Daniël:  

De nieuwe coördinator van Fovig is Dhr. Floris De Vloo.  

  

Tijdens de laatste vergadering werd er in een open debat gesproken over o.a. de volgende 

onderwerpen:   

- problemen met de personeelsbezetting in de voorzieningen  

- sommige dagcentra die extra kosten aanrekenen (bijv. voor vervoer,…)  

- de betaalbaarheid van de energiefacturen  

- halve budgetten die toegekend worden aan mensen uit Prio groep 2  

  
Fovig had tevens een kennismakend gesprek met de nieuwe minister Hilde Crevits  

  
  

11. Collectief overleg:  

  
De belangrijkste punten op het komend overleg zijn:  

  

- evaluatie indicatoren beleidsplan 2021-2022 + nieuwe indicatoren voor 2022-2023  

- indexaties en energieprijzen  

- nieuws over de bouw  

- stappen m.b.t. verrekening van een meervraag  

- project Villa 52 en pilootproject RTH  

  

12. Signalen van ouders voor de voorziening:  

- wordt er bespaard op de verwarming in de leefgroepen?  

- hoe staat het met de buitenverlichting nabij het kunstwerk aan huis 3?  

- kan er een extra zitbank komen aan het grasveld bij huis 4?  

- zal de defecte koffiemachine in de cafetaria vervangen of hersteld worden?  

  

13. Varia en eigen inbreng:  

Op 20 oktober worden de jubilarissen binnen de voorziening gevierd.  Daniël zal aanwezig 

zijn namens de familieraad en zal een geschenk overhandigen aan de mensen die hun 25-

jarig jubileum vieren en een kaartje bezorgen aan de overige jubilarissen.  



 

  

 

Verslag familieraad overleg met de voorziening  
  

  

Overleg met de voorziening om 15.15 u  

Aanwezig vanuit de voorziening: Hanne, Ria en Catherine  

  

  

1. Vorig verslag: geen opmerkingen  
  

2. Belangrijke acties uit het beleidsplan van Cirkant voor 2022-2023: 
  

zie slides van presentatie in bijlage.  

  

Enkele thema’s kregen een extra woordje uitleg.  

  

Project huis in Aartrijksestraat nummer 52: villa 52 of atelier 52. 
  

We willen dit grondig aanpakken en schakelden een architect in om het maximale uit het huis 

te halen.  

Cirkant start er dit najaar nog met het aanbieden van dagondersteuning. 

Op termijn (ten vroegste binnen 2 jaar) kunnen er ook een 4-tal cliënten wonen.  

De bedoeling is om van het huis een ‘ontmoetingspunt’ te maken, waar men laagdrempelig 

kan langskomen om bv. iets te kopen, een babbel….  

De garagedeur willen we vervangen door iets in glas, zodat er een soort ‘open atelier’ kan 

zijn.   

We zullen de buurtmensen ook uitnodigen om langs te komen door bv. iets te organiseren 

waarbij iedereen welkom is.  

We willen inzetten op de externe contacten voor de cliënten en gebruik maken van hun 

talenten om ontmoetingskansen te creëren voor inwoners van Aartrijke/Zedelgem. 

  

Reacties van de leden:   

  

 Villa 52 is inderdaad een goede opportuniteit om nog beter zichtbaar en aanwezig te 

zijn in Aartrijke  

 Zal het elke dag open zijn?   

Normaal gezien zal er gebruik gemaakt worden van het huis tijdens de weekdagen.   

 We zorgen voor een bordje met ‘welkom’ en ‘tot de volgende keer’. 

We willen zo weinig mogelijk dwingendheid…  

  

  



 

  

 

Verder inzetten op AanZet-project en het loket opnemen in een ruimer project.  
  
Emma en Shana gaan al een tijdlang elke week op dinsdagmiddag naar Jonkhove om het 

AanZet-loket te ‘bemannen’.  Eén keer per maand zijn ze met het loket ook in het 

gemeentehuis van Zedelgem.  

Zij bieden advies, informatie en begeleiding aan mensen met een beperktere zorgvraag en/of 

een vermoeden van een beperking.  Dit is RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp.  

Door corona kende dit loket verhaal een moeizame start.  Dit jaar willen we hiermee verder 

doen.  Het AanZet loket wordt een onderdeel van een ruimer AanZet verhaal waar we dit 

werkjaar hopen personeelspunten voor te krijgen via een kandidatuur voor een pilootproject 

bij het VAPH.  

Via het loket, villa 52, de buurtbar, onze aanwezigheid in Jonkhove… willen we een 

verbindende rol opnemen in Zedelgem. 

Er is in de gemeente veel aanbod voor mensen die hulp zoeken… maar toch vinden bepaalde 

mensen hun weg niet.  Met onze initiatieven (RTH dienstverlening) zoeken we extra kansen 

om hen te ‘ontmoeten’, zodat we hen op weg kunnen helpen...  

Reacties van de leden:   

  

  Het is een hele opdracht om ook te helpen zorgen voor de buurt… 

Antwoord: 

Het is absoluut niet de ambitie van Cirkant om iedereen zelf een aanbod/hulp te 

bieden… We willen vooral een verbindende rol spelen… en doorverwijzen/mensen 

op weg helpen om de juiste hulp te vinden. Dit kan dankzij onze kennis van en het 

netwerken met de eerstelijnszone.  

  

Familienet verder uitrollen.  

  

Bewindvoerders kregen een brief met uitleg over dit communicatiemiddel.  In de 

jaarvergadering van 21 oktober zal Audry nog een extra woordje uitleg geven.  

  

Reacties van de leden:   

  

 Dit is gebruiksvriendelijk en zorgt voor goede interactie tussen netwerk en leefgroep.   

 De foto’s kunnen ook uitgeprint worden en bezorgd worden aan andere familieleden 

die geen/minder computervaardigheden hebben.  

  

  



 

  

 

Het bouwverhaal gaat verder:  

  

 De interne verhuis is ondertussen afgerond.  Dagbesteding, kiné, logo… verhuisden 

allemaal naar de voorkant van het oude gebouw. De achterste vleugel staat vanaf nu 

leeg en zal klaargemaakt worden voor afbraak.   

  

 De eerste aanbesteding van de wasserij met de omgevingswerken (parking, 

fietsstalling…) werd een ontgoocheling.  Slechts 2 aannemers tekenden in en het 

resultaat was veel te kostelijk. 

 

We beslisten om de aanbesteding opnieuw te doen: 

enkel de wasserij.  De omgevingswerken nemen we dan later mee.  Het doel blijft om 

tegen de zomer een nieuwe wasserij te hebben.  

Het alternatief was om alle was te laten uitbesteden… maar het uitbesteden van de 

persoonlijke was van cliënten zou voor veel nadelen zorgen: 

veel duurder, meer kledij nodig, problemen met ‘verloren geraken was’…   

  

 Daarna komt er het nieuwe centraal gebouw. Van de vroegere gebouwen blijft enkel 

de kapel behouden als ontmoetingsruimte. We vermoeden dat tegen 2025 -2026 de 

bouwwerken voor Cirkant afgerond zullen zijn.   

  

 Dan bouwt Vivendo nog de seniorenflats en de flats zonder specifieke doelgroep.   

 

 Ter afronding bekijken de leden een filmpje dat Cirkant maakte voor de 

parlementariërs van het kabinet van minister Crevits….  Om hen te informeren over 

hoe Cirkant probeert intersectoraal te werken via de zorgsite en onze werking.  

  

  

3. Jaarvergadering: praktische afspraken   

  

 De jaarvergadering gaat door in de kapel ipv in het restaurant (zodat de tearoom voor 

cliënten kan doorgaan).  

 Aangezien er vandaag nog maar een beperkt aantal inschrijvingen zijn, beslissen we 

om een herinnering te mailen naar iedereen. 

 Maximum 5 à 6 mensen per tafel. 

 Iedereen kiest vrij aan welke tafel men zit. 

 Per tafel is er één verslaggever (medewerker).  Wat gezegd wordt aan de tafel wordt 

anoniem verwerkt.   

 Per tafel voorzien wij 3 A3-bladen (één blad per vraag)… We werken met post-its.  We 

voorzien per vraag een klein halfuurtje om dit te bespreken.  

  

  



 

  

  

4. Signalen bewindvoerders   

  

 Waar gaat het oliebollenfeest door?  In het restaurant  

 Levering van de koekjes. Waar kan dit gebeuren? In het lokaal van de tovertafel.  

Voorstel om op vrijdag 9 december de verdeling van de koekjes naar de leefgroepen te 

brengen.  

Een lid vraagt of er een factuur kan geleverd worden bij de koekjes.  Dit is moeilijk…  

Ria bespreekt met Barbara wat kan.  

 Zal Cirkant besparen op verwarming op de leefgroepen?   

Neen. Zeker niet. We besparen wel op verwarming in algemene ruimtes + 

sensibilisatie van alle medewerkers ivm zuinig omgaan met energie (bv. deuren 

toedoen…) 

 Stand van nieuwe en extra verlichting aan het kunstwerk (huis 3)?  

De nieuwe verlichtingspalen zijn er ondertussen aan huis 4. 

Er zijn er 2 extra aan huis 3.  

 Huis 4 en het grasplein. Er is nu slechts één bank. Kan er een extra bank komen?   

We zorgen hiervoor.  Dit was ook al een vraag van enkele medewerkers.  

 Wat met de koffiemachine in het restaurant?   

Die machine kostte meer geld in huur dan wat er was in opbrengst.  We gaan terug 

naar de vroegere tijd.  Bewindvoerders/familie kunnen opnieuw een tas koffie nemen 

aan de koffiedouche.  We vragen hiervoor 1 euro per tas (in het spaarpotje te 

stoppen). We rekenen op eerlijkheid van iedereen.  

  

  

5. Varia   
  
 Daniël vertegenwoordigt de familieraad/collectief overlegorgaan op het feest van de 

loopbaanjubilarissen.  Er is vanwege de familieraad een attentie voor de twee 

medewerkers met 25 jaar dienst + een kaartje voor de andere gevierden.  

 De informatieavond met de vrederechter op 3 oktober ’22 was interessant. Vanaf nu is 

het opdracht om alle info/documenten digitaal door te geven.  De vrederechter van 

Torhout gaf te kennen dat hij mild zal zijn voor familiale bewindvoerders.  Het mag 

nog op papier voor hen.  Vragen moeten wel digitaal gesteld worden.   

  

  

6. Data voor volgende vergaderingen   

  

Telkens op een maandagnamiddag :  

- 19 december 2022 

- 13 februari 2023 

- 17 april 2023 

- 12 juni 2023 

  

  

Dank aan Kurt en Catherine  


