VERSLAG ALGEMENE VERGADERING EERSTELIJNSZONE NOORD
ANTWERPEN
9 MAART 2021

DATUM:

Donderdag 25 februari 2021

PLAATS:

Teams

UUR:

20u00-22u00

VOORZITTER: Dominique Put
VERSLAG:
Daan Sanders (secretaris)
Vergadering herbekijken: Algemene vergadering Eerstelijnszone Noord Antwerpen 9/03/2021 - YouTube
Samenstelling van de gewone algemene vergadering:









Cluster gezondheidszorg: Huisartsenkring HANA, Dorien Caremans, Jeroen De Vleeschouwer, Karen
Delaetere, Johan Engelen, Katelijne Dierckx, Ludo Cuypers, An De Meyer, Ilse Mertens en Tom Van
Dijck
Cluster welzijn: Gezinszorg Villers vzw, Anne Cauwe, Monique Gauquie , Dominique Put (voorzitter),
Tom Van de Geuchte, Melissa Van der Spurt en Inge Ledoux en Laura Kerkhofs
Cluster PZON: Steunpunt Mantelzorg, Robert Kokken, Erwin De Smedt en Raymond Thilemans
Cluster lokale besturen: Daan Sanders (secretaris), Katrien Monten, Indrit Belkovi, Peter Moonen,
Herman Jongenelen, Liesbeth Bardyn, Heidi Vierbergen, Marc Ipermans, Laura Kerckhofs en
Véronique d’Exelle
Optionele partners: Heder vzw, ZNA (Joeri De Munck, penningmeester) en vzw Emmaus Bethanië
ELZ-medewerkers (niet stemgerechtigd): Sandra Aernouts, Laura Perdieus en Britt Vermeiren

VERONTSCHULDIGD en VOLMACHTEN:
 Cluster gezondheidszorg: vzw Psychologenkring Antwerpen Noord (volmacht aan Johan Engelen), An
Bernaerts (volmacht aan An De Meyer)
 Cluster welzijn: Brigit Masscheleyn (volmacht aan Dominique Put)
 Cluster lokale besturen: John Steyaert (volmacht aan Daan Sanders) en Iefke Hendrickx (volmacht
aan Véronique d’Exelle)
 Optionele partners: AZ Klina (volmacht aan ZNA Joeri De Munck), Karel de Grote Hogeschool
(volmacht aan Daan Sanders)
AFWEZIG:
 Medinet Bezalist vzw, Wit-Gele Kruis Antwerpen, Nico Vervat, David Pietquin, Frank Van den Broeck
en Maaike Van Overloop.

Bijkomende opmerking: Gezien de maatregelen rond covid19-pandemie, is het niet mogelijk om het
bestuursorgaan via een fysiek overleg te organiseren. Een digitaal overleg via Teams en schriftelijke
stemming via de chat op de agendapunten met goedkeuring is de manier van werken tijdens deze algemene
vergadering..
Aanvullend bij het verslag: powerpointpresentatie
Voorafgaandelijke uiteenzetting:
I. De vergadering wordt geopend om 20u00 door de heer Dominique Put die optreedt als voorzitter.
De heer Daan Sanders wordt hierbij aangeduid als secretaris.

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
ONDERWERP

DOEL

Verwelkoming door de voorzitter en registreren aanwezigheden

Informatief

Voorstelling nieuwe leden
Jaarrekening 2020
Presentatie door Kris Igodt van boekhoudkantoor Vandelanotte

Stemming

Kwijting bestuurders 2020

Stemming

Taakverdeling medewerkers

Informatief

Reorganisatie wijkonthaal op niveau van de Eerstelijnszone (CAW)

Informatief

Navormingsavond 22/04/2021

Informatief

Vaccinatiebeleid: stand van zaken

Informatief

Afronding

Informatief

III. De voorzitter verklaart uitdrukkelijk dat de voorgenoemde aanwezigheidslijst, waarin alle actuele leden en
bestuurders van de vereniging werden opgenomen, bij aanvang van de vergadering mondeling werd
overlopen.
Alle (vanop afstand) aanwezige of vertegenwoordigde leden en bestuurders hebben hierbij hun
aanwezigheid ten aanzien van de voorzitter uitdrukkelijk mondeling bevestigd. De voorzitter verklaart dat de
opgenomen aanwezigheden of vertegenwoordigingen juist zijn en tekent als zijnde bevestiging de
aanwezigheidslijst af.
IV. De voorzitter stelt vast dat de gewone algemene vergadering op een geldige wijze is samengesteld en
gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
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V. De besluiten van de gewone algemene vergadering worden genomen met eenparigheid van stemmen of
met meerderheid van stemmen.
VI. De gewone algemene vergadering zal worden opgenomen in Microsoft Teams. Alle aanwezige of
vertegenwoordigde leden en bestuurders verklaren zich– bij monde van de voorzitter – uitdrukkelijk akkoord
met voormelde opname.
VERSLAG
1. Verwelkoming
 De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden op het digitale algemene vergadering en stelt een
aantal vergaderafspraken voor.
 De secretaris overloopt de aanwezigheden en de schriftelijke volmachten.
2. Verwelkoming nieuwe leden (door het bestuur aanvaard)
 Katelijne Dierckx werkt als ergotherapeut in Merksem met haar eigen praktijk en heeft jarenlang
gewerkt in het buitengewoon onderwijs. Haar aandacht voor kinderen en jongeren en het uitdragen
van de beroepsfierheid stimuleren haar om lid te worden.
 Tom Van Dijck: sinds 2007 podoloog, praktijk gevestigd in Zandvliet met groepspraktijk; vnl vanuit
noodzaak aan multidisciplinaire aanpak van diabetici sterke interesse in de ELZ en lidmaatschap.
 De aanwezigen verwelkomen de nieuwe leden.
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 15 december 2020
 Er kwamen geen opmerkingen per e-mail op het verslag
 Besluit: het verslag van de algemene vergadering van 15 december 2020 wordt goedgekeurd door
alle 42 aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.
4. Jaarrekening 2020
 De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit
een balans, een resultatenrekening en een toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
o Dhr. Igodt presenteert vanuit boekhoudkantoor Vandelanote de cijfers van 2020 (zie
presentatie).
o Dhr. Igodt presenteert de opbrengsten en overloopt de kostenplaatsen van het boekjaar
2020, evenals per type subsidie die ontvangen is.
o Dhr. Igodt toetst de criteria van subsidie
o Dhr. Igodt stelt de balans voor (tabel van bezittingen en schulden): momentopname van de
zichtrekening; overzicht van eigen vermogen en schulden (passiva)
 De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de
jaarrekening, namelijk:
Te bestemmen winstsaldo
44.151,66
Te bestemmen winst van het boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
17.189,29
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
Over te dragen winst
26.962,37

44.151,66
17.189,29
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Bijkomende vragen of opmerkingen:
o Wat is een mspoc? teamleiders Britt en Laura worden medisch bijgestaan door een single
point of contact (SPOC), met name een aantal medische contactpersonen die de elz bijstaan
met medische expertise bij coviduitbraken. Een stuk van de vergoeding van deze experts
vanuit de huisartsenkring HANA is ingeboekt in 2020. Een andere deel in 2021
Stemming via de chat
Besluit: alle 42 aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering
keuren de jaarrekening 2020 goed.

5. Kwijting bestuurders
 De kwijting bestuurders omvat de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar
 Stemming via de chat
 Besluit: alle 42 aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de algemene
vergadering geven kwijting aan de bestuurders van de vzw ELZ Noord Antwerpen.
6. Taakinvulling medewerkers
 De voorzitter overloopt de taakindeling van de medewerkers (Sandra, Britt en Laura)
 Sandra neemt de taken over binnen de algemene werking van de vzw en
projecten/werkgroepen gezondheid en welzijn evenals navormingsavonden
 Britt is populatiemanager over de 4 Antwerpse elz’s heen en volgt de werkgroep
communicatie en sensibilisatie over inzake vaccinatie op.
 Laura is covid teamleider en volgt het vaccinatiegebeuren op (beheersing coviduitbraken,
decentrale vaccinatie en operationele werkgroep vaccinatiedorp).
7. Reorganisatie wijkonthaal op niveau van de Eerstelijnszone (CAW)
 Tom Van de Geuchte licht de hervorming van het wijkonthaal toe vanuit de 7
eerstelijnszones (zie presentatie)
 CAW evolueert naar 1 GBO team op het niveau van de eerstelijnszone Noord-Antwerpen
met opdrachten gerelateerd aan geïntegreerd breed onthaal:
o 1 onthaalpunt per elz met outreachende acties en belang van netwerk
o Daaruit groeien onthaaltrajecten met zorg voor nazorg
o In nauwe verbinding met specifieke begeleidingstrajecten
 Juli 2021: 2 onthaalpunten in ELZ Noord Antwerpen: hometeam op Luchtbal met link naar
Stabroek en BeZaLi en antennepunt Merksem met link naar Schoten
 Onthaalwerking en outreach uitgelegd:
o 3 prioritaire acties: organiseren van onthaal in Berendrecht in nauwe samenwerking
met sociaal centrum Luchtbal, participatie aan gbo proces in Schoten en
aanwezigheid op voedelbedelingen in ELZ Noord Antwerpen
 CAW netwerk uitgelegd:
o Samenwerking met VAPH-partner OLO
o Kruispunt Luchtbal
o 1G1P (1Gezin 1 Plan)
o Meldpunt zorg in je buurt te Schoten
o Participatie aan uitbouw van ELZ (deelname aan werkgroepen, …)
 Mensen vinden onthaal CAW door langs te komen, te bellen, mailen en chatten evenals
gericht onthaal (bv JAC voor jongeren en ACM willen mobiel werken)
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We gaan van start vanaf juli 2021 en werken dit onthaal verder uit ism de 2 andere
kernpartners
Vragen:
o Klopt het dat de aanmelding naar Andante nu verlopen via de kruispunten?: alle
nieuwe aanmeldingen voor Andante lopen idd sinds begin dit jaar via de
kruispunten.
o Kunnen patiënten van BeZaLi of Stabroek ook doorverwezen worden naar het
kruispunt in Kalmthout? Ja, dat is mogelijk.
o Kunnen burgers woonachtig op werkingsgebied van 1G1P Antwerpen ook terecht bij
Noorderkempen of Voorkempen? Dit kan niet. Hulpvragen moeten aangemeld
worden bij het 1G1P-netwerk en werkingsgebied waarin de cliënt woonachtig is.

8. Navormingsavond 22/04/2021
 Navormingsavond over patiënten- en mantelzorgverenigingen: verschillende partners zijn
betrokken (zie flyer en uitnodiging)
 Het programma start met getuigenissen die we toch centraal plaatsen
 Inschrijven kan via de website www.elznoord.be of de qr-code in de presentatie
9. Vaccinatiestrategie: stand van zaken
 Korte toelichting door Britt en Laura rond laatste stand van zaken
 Vragen of opmerkingen:
o Worden chronisch zieken niet langer geprioriteerd? Nee dat is niet de laatste info
waarover wij beschikken. Op basis van gecodeerde lijsten van huisartsen en
gegevens van mutualiteiten komen zij na de 65+ aan bod en worden zij centraal
uitgenodigd.
o Zal vaccinatiegraad van 70% voldoende zijn? Dat valt af te wachten. De
wetenschappelijke onderbouwing streeft idd naar min 70%. In Antwerpen speelt het
hoge aantal van jonge bevolking (-18) en momenteel nog niet gevaccineerd ook een
stuk in ons nadeel. Procentueel zullen dus meer 18+ moeten gevaccineerd worden.
o De voorzitter benadrukt ook dat het vaccinatiegebeuren een complex gegeven met
bevoegdheden op verschillende niveau’s. Het vergt heel veel inspanningen,
flexibiliteit en is niet evident in deze fase.
o De populatiemanagers doen hun toer langs alle lokale besturen om te polsen naar
hun verwachtingen en noden inzake het opkrikken van de vaccinatiegraad en focus
op bepaalde doelgroepen.
o Leden zijn welkom op de informatieve bijeenkomst nu donderdag 11/3 om 20u rond
de inclusieve werking van het vaccinatiegebeuren. De leden worden nog uitgenodigd
per mail.
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10. Afronding
 De voorzitter bedankt alle leden voor hun talrijke aanwezigheid en het vertrouwen in de
werking van de vzw.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 22u00 nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.

De heer Dominique Put
Voorzitter
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