
Vergaderverslag 16/03/2022: 
Aanwezig: Erik, Heidi, Rita, Thea, Elena, Dre, 
Verontschuldigd: Pierre, Walter Buydens, schepen Brat, Mike 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Oekraïne 

- Noodfonds? 
- Momenteel in Schoten 53 Oekraïners opgevangen. Opvanggezinnen krijgen momenteel geen 

financiële ondersteuning. Bepalen wat opvanggezinnen nodig hebben -> via OCMW noden 
verzamelen -> Julie 

- Komende weken komen er 25 mensen per week toe 
- Veel onduidelijkheid over fondsen, wetten, … 
- Maandag 21/03: infoavond voor opvanggezinnen 
- Op Wielekes wilt fietsen ter beschikking stellen voor vluchtelingen, hoe kan dit financieel 

verlopen?  -> Julie bespreekt dit samen met Katty 
- Vluchtelingen integreren in organisaties, verenigingen (Op Wielekes, Velt, …) -> als 

vrijwilligers uitnodigen voor event water? 
- Artikel GVA ‘Schoten is solidair’ delen op fb samen met oproep voor buddy’s (Give A Day) -> 

Elena 
 

3. Event water 
- Vaarttheater niet kunnen contacteren -> Dre kent Nancy persoonlijk en neemt contact op.  
- Julie heeft contact gehad met jeugddienst, mogelijkheid om voedselbos/vogelbos te planten 

aan stukje “extra parking”-> foto in bijlage zetten 
- Akkoord wijkvereniging Donk: River Clean Up 
- Link met ‘Fruit in de Wijk’ -> planten bomen 
- Link met Patrick Vinck -> GereedschapsBib 
- Link met OS: gesubsidieerde projecten die iets rond water doen uitnodigen voor een standje, 

in zaaltje (100 man) film afspelen, ‘Schoten Solidair’ bevragen 

4. Folder: 
- 3 offertes opvragen 
- Werkingskosten voor gebruiken 
- Doel: kennisgeving, aantrekken nieuwe leden 
- Inhoud: driedelige werking: gesubsidieerde projecten, noord-werking, scholen, jaarthema, 

contactgegevens 
- Voorbeeld: Unicef -> toevoegen als bijlage verslag 
- Eerste aanzet: Heidi/Thea 
- Elk jaar nieuwe folder met nieuw thema, nieuwe gesubsidieerde projecten 
- Doelgroep: bibliotheek, gemeentehuis, Geniet van Schoten 

 
5. Schoten Solidair: 

- Groep ligt een beetje plat 
- Kunnen we er nieuw leven inblazen? 
- Cadeau Wilfried afgeven 
- Volgende vergadering graag Thea, Walter Buydens, Dre uitnodigen 
 Nieuwe vergadering organiseren (Doodle, niet tussen 1 en 18 april) 

 
6. Ontmoetingsmoment voorzitters adviesraden 

- Thea, Walter Buydens, Erik, Rita, Mike/Ingrid -> apart uitnodigen/uitleg over geven (Julie) 



 

7. Logo: 
- Merci, Elena! 
- Beslist voor logo 1 

 
8. Varia:  

- Thea vanaf mei focussen op gezin, bespreekt met Walter of hij de fakkel wilt overnemen 
- Volgende vergadering fysiek: 20/4 18.30. online connectie mogelijk? -> uitnodiging sturen 
- Geschenkenbeurs verbinden aan event water september of aparte organisatie in december? 

-> bespreken met Schoten Solidair 

- Vaderdagsbrunchboxen: 120 bestellingen! Met foto op facebook -> Elena 

- Banners: prijs laten maken -> Julie 

 

 


