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ALGEMENE VERGADERING ELZA Oost 

17 maart 2022 20u -22u 
 

Plaats: Hybride vergadering  

Presentatie: zie bijlage, is onderdeel van het verslag. 

Aanwezigheden: zie presentatie + stafmedewerkers Flor De Smet, Kathleen Debruyne + stagiair 
dieetleer Linne Van den Brande 
 
1. Formeel gedeelte van de algemene vergadering 
 
● Verwelkoming door de voorzitter , Ann Baele 

● Overlopen aanwezigheden 

De aanwezigen worden afgeroepen. De vereiste 2/3de  de statutaire aanwezigheid is bereikt en 

de algemene vergadering kan geldig beraadslagen.  

● Goedkeuring vorig verslag AV . 

Er zijn geen opmerkingen , dus het verslag wordt goedgekeurd.  

 

● Jaarrekening 2021: zie presentatie 

Deze wordt toegelicht door Kris Igodt van Boekhoudkantoor Vandelanotte in volgende 

structuren: 

o Resultatenrekening op vzw niveau 

o Resultatenrekening per kostenplaats 

o Balans  

o Het geld dat over is op vaccinaties wordt overgedragen naar 2022 voor 

programmamanagement. Subsidies wordt doorgestort naar ELZA Centrum dat penhouder 

wordt voor de vaccinatiecampagne. Vanaf januari zal er ook voor Kathleen haar 

vaccinatiewerk voor de vier ELZ gefactureerd worden aan ELZA Centrum. 

o GGZ staat in de resultatenrekening op nul, omdat overschot naar 2022 wordt overgedragen. 

o COVID2-middelen zijn te besteden tot 31/03/2022, overschotten worden teruggevorderd 

door het agentschap. 

o Balans= is een foto op 31/12/2021. Dit ziet er vandaag anders uit. 

o Hierbij worden steeds de verplichte toetsingscriteria mee in aanmerking genomen: overschot 

reguliere subsidie: hiervan mag maximaal 20% overgedragen worden naar het sociaal 

passief; personeelskost moeten 60% bedragen.  ELZA Oost voldoet aan al deze 

toetsingscriteria.  

o Vraag rond criteria reguliere subsidiering, namelijk rond de aanleg van het sociaal passief. AV 

gaat hiermee akkoord. 

o Reserves: de AV kan hierover beslissen wat er mee gedaan kan worden. 

Stemming live en via chat : unanieme goedkeuring 
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● Toelichting van de begroting 2022: zie presentatie 

Dit wordt toegelicht door Monique Gauquie  

Te melden:  

o Basisbedrag is geïndexeerd. Daarnaast is er nog een via6 subsidie voorzien voor de stijging 

van de loonkosten.  

o Vaccovid 2022: deel van Covid2 subsidies wordt nog doorgestort naar ELZA Centrum 

o GGZ4ELZA: loopt over 2 jaar en een deel is overgezet naar dit jaar.  

o Zorgzame buurt: subsidie volgt nog  

 

Opmaak van begroting als voorspelling. Ook in 2022 zullen er vermoedelijk nog projectsubsidies 

aankomen. Hierdoor kan het dat de begroting niet volledig overeenstemt met jaarrekening 2022. 

➔ De begroting werd unaniem goedgekeurd live en via chat. 

 

● Er werd kwijting verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid.  

Het verslag zal worden ondertekend door penningmeester en de voorzitter.  

 

2. Inhoudelijk  gedeelte van de algemene vergadering 
 

● Covid-19 besmettingen: zie presentatie 

o Huidige incidentie: 682 op 100000.  

o Incidentie ligt hoger in Wommelgem – heeft te maken met de populatie dat anders is dan in 

Borgerhout en Deurne. Veel mensen testen zichzelf en laten geen PCR-test meer nemen, 

waardoor de cijfers van de besmettingen onvolledig zijn en dus enkel een indicatie zijn. 

o Opvolging van de besmettingen 

o Samenwerking met Stad Antwerpen en 3 andere ELZ’s Antwerpen om de 

huisartsenpraktijen en zorginstellingen met vrijwilligers te ondersteunen 

o Ondersteunen en informeren van zorgorganisaties rond test- en tracebeleid. Overleg 

met de testcentra om het lange termijn beleid te bespreken.  

o Faciliteren huisartsenkringen …  

 

● Vaccinatie: zie presentatie 

o De vaccinaties in de scholen buitengewoon onderwijs type twee en in CKG zijn een 

meerwaarde voor de ouders van deze kinderen. Vb. drie kinderen tussen de 5 en 10 jaar uit 

één gezin; vb. een kind dat overprikkeld was in de zoo en in de school wel kon gevaccineerd 

worden.  

o Organiseren van vaccinatie vluchtelingen Oekraïne: nog in de pijplijn, maar wordt besproken 

o Laagdrempelige acties met vrije inloop: beslist om deze on hold te zetten aangezien er hier 

minder vaccinaties waren. Afhankelijk van de toekomst kan dit opnieuw worden opgezet.  

o De acties rond vaccinatie is voor de vier ELZ van Antwerpen. 

 

Opmerking: Vaccinatiegraad is hoog in Wommelgem en toch ook hoge besmettingsgraad. 

Vermoedelijk ligt de testing in Wommelgem hoger. Veel woonzorgcentra in Wommelgem. Per 

definitie gebeuren er geen collectieve testings meer in WZC. Andere populatie qua testings. Er is een 
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onderrapportering van de cijfers momenteel. De vaccins voorkomen geen besmetting, maar zijn wel 

effectief tegen ziekte. Het virus is ook al veranderd in de afgelopen twee jaar en blijft veranderen, 

waardoor de vaccins niet altijd aangepast zijn. Bij ouderen is de booster ook al een aantal maanden 

geleden en de immuniteit is al gedaald. Daarom wordt er nu gesproken van een tweede booster. 

Hiervoor liggen er verschillende scenario’s open, maar nog geen duidelijkheid. 

● Provinciale samenwerkingsovereenkomst psychologische conventie: zie presentatie 

Toelichting door Arne Wouters over de verschillende onderdelen van de 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

Vanuit de eerstelijnszone Antwerpen Oost is er een actiefiche over psychologische zorg. Er wordt 

nog verdere informatie verwacht over de concrete invulling van de psychologische conventie.  

 

De resultaten voor Eerstelijnszone Antwerpen Oost van de vragenlijst werden gedeeld.  

 

Aanwervingen van psychologen: evenwicht tussen kader en autonomie.  

 

Opmerking: vele initiatieven om eerstelijns psychologische zorg te versterken. Bekijken hoe de 

initiatieven kunnen samenwerken en afstemming tussen de verschillende initiatieven te doen. 

Middelen moeten zo maximaal mogelijk kunnen worden ingezet.  

 

De Algemene Vergadering ELZA Oost is akkoord om de samenwerkingsovereenkomst te 

ondertekenen. De voorzitter zal hiervoor zorgen. 

 

● Acties Oekraïense vluchtelingen 

120 vluchtelingen uit Oekraïne worden momenteel opgevangen in de Tol. Er is reeds een 

beurtrol opgezet van huisartsen die het medisch kabinet bemannen. De bedoeling is dat er 

verdere doorstroming wordt voorzien (naar gastgezinnen, nooddorpen, serviceflats, … ).  

Ook in Wommelgem zijn er een 20 tot 30 personen opgevangen, maar dit zou ook verder 

opschalen tot een 100tal personen.  

Een groot deel van de vluchtelingen zijn jonge gezinnen met meerdere kinderen.  

 

Eerste doel: bed, brood, bad & rust voorzien. 

 

o De kring neemt de kosten voor mederis multi op zich 

o Vroedvrouwenconsult  

o Fysiologisch serum gedoneerd vanuit de apothekers uit onze regio 

o KDG zou een actie ondernemen om pampers te verzamelen 

o Vaccinaties voorzien  

o Jeugdhuis, huis van het kind Deurne worden ondertussen ook betrokken 

o Toekomst psychologische ondersteuning 

 

Er wordt samengewerkt met Domus Medica om het ook aan de andere kringen voor te stellen om 

het te verduurzamen binnen heel Vlaanderen. Mooi voorbeeld wat de samenwerking tussen 
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huisartsenkringen, andere actoren en de eerstelijnszone in crisissituatie. Katrien Monten benadrukt 

de meerwaarde dat de verschillende partijen elkaar sneller vinden.  

 

Taal: sommigen Engels, maar voornamelijk Oekraïens, maar veel vrijwillige tolken ook aanwezig.  

 

Vanuit OCMW aanvulling om toegang tot leefloon te krijgen. Er wordt voor het eerst met het statuut 

“tijdelijke beschermden” gewerkt. Ze moeten eerst in Brussel (Heizel) geregistreerd worden, daarna 

kunnen ze met adres naar lokaal bestuur om een A-kaart te krijgen (bijlage 15). Toekenning van 

leefloon gebeurt pas na sociaal onderzoek, maar dit zal zo eenvoudig mogelijk gehouden worden. Na 

registratie kunnen ze zich aanmelden bij het ziekenfonds of hulpkas. Tot dan kunnen ze via 

Dringende Medische Hulp terecht voor de terugbetaling van medische kosten. Dit betekent wel meer 

administratief werk voor de zorgverleners. 

Om het eenvoudiger voor iedereen te maken, worden er zorgpunten in Antwerpen opgericht, waar 

de zorgverleners forfaitair zullen betaald worden en waar de zorgvragers, degenen in opvang, maar 

ook in gastgezinnen, terecht kunnen voor eerstelijnszorg.  

 

 

● Brainstorming 

Wegens tijdgebrek werd de brainstorm uitgesteld tot een volgend moment. Extra oproep om samen 

te komen om hierover mee participatief na te denken. Wie nog wil aansluiten, kan dit laten weten. 

De stafmedewerkers zullen zo snel mogelijk een uitnodiging sturen. 

 

Thema Gezondheidspromotie: 

 Raymond Thilemans, Karen Scheers, Dirk Verschueren, Heleen Aerts 

Thema netwerken: 

Monica Van Den Dorpel, Raymond Thillemans, Monique Gauquie, Dirk Verschueren, Anne 

Grimon, 

Thema wijkgericht werken:  

Monique Gauquie, Gonda Mertens, Anne Grimon, Heleen Aerts, Karen Scheers, Monica Van 

Den Dorpel 
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