ALGEMENE VERGADERING ELZA Oost
26 april 2021 20u
Plaats: Videoconference Zoom. Deze werd opgenomen, is onderdeel van het verslag en kan via deze
link herbekeken worden:
https://drive.google.com/drive/folders/1p1Ihmm_g6ID5omEtxQ8fO6wcx08FGyrd
Presentatie: zie bijlage, is onderdeel van het verslag.
Aanwezig:
Cluster gezondheid:
● Aanwezig : Heleen Aerts ( met volmacht voor Anne Grimon en Frieke Van Zundert ) - Famke Van
Meerbergen ( met volmacht voor Hanne Aerts ) - Dirk Verschueren ( met volmacht voor Jan Sels)
Ann Baele ( met volmacht voor Ellen Lambrechts- Els Gielen – Karen Schrees)
● Niet aanwezig : Christophe Compeers - Demmi Janssen
Cluster welzijn:
● Aanwezig : Dirk Bervoets – Monique Gauquie – Yolis Van Dorselaere - Dominique Put – Joke De
Wilde – An-Rose Vandewinckele
● Niet aanwezig : Joke de Wilde – Krystyna Van Eyndhoven
Cluster lokale besturen:
● Aanwezig: Katrien Monten ( met volmacht voor Heiko Van Muylder) – Katelijne Lieten – Marijke
Deroover – Kelly Joris – Daan Sanders – Peter Moonen – Leen Dries
● Niet aanwezig: Indrit Belkovi
Cluster Personen met een Zorg- en Ondersteuningsvraag:
● Aanwezig: Jeannine Janssen – Gonda Mertens
● Heeft ontslag genomen: Jan Antonis
● Te gast: Raymond Thilemans
Optionele Partners:
● Aanwezig: - Kristof Bryssinck – Tom Van Liefferinge – Jean Paul Sion - Veerle Dupont – Joeri De
Munck ( sloot later aan)
● Niet aanwezig: Grietje Pitteljon
● Te gast: Heidi Van Lommel
Personeel:
● Aanwezig: Erik Helderweert – Arne Wouters
● Niet aanwezig: Kathleen Debruyne
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 12/11/2020.
Er zijn geen opmerkingen , dus het verslag wordt goedgekeurd.
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●

Overzicht subsidies
Dit wordt toegelicht door Kristof Bryssinck
Kris licht de inkomsten van de vzw ELZA Oost toe, nl. de 5 verschillende subsidies: de reguliere
subsidie, subsidie Koning Boudewijnstichting, Covid 1 en 2 en de subsidie voor het project
Bewegen op verwijzing ( BOV). De bedragen, de herkomst en de inhoud van deze subsidies
worden overlopen.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

●

Jaarrekening 2020
Deze wordt toegelicht door Kris Igodt van Boekhoudkantoor Vandelanotte in volgende
structuren:
o Resultatenrekening op vzw niveau
o Resultatenrekening per kostenplaats
o Balans

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
Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze toelichting.
Stemming via Poll : alle aanwezigen keuren de jaarrekening goed en geven kwijting aan de
bestuurders. Er zijn geen onthoudingen noch afkeuringen.
De presentatie van de jaarrekening is in bijlage terug te vinden.
●

Toelichting van de subsidies 2021
Dit wordt toegelicht door Kristof Bryssinck.
Te melden:
o Vlaanderen voorzag reeds gelden ihkv. het bestrijden van de COVID – pandemie ( en
specifiek de vaccinatiecentra) via voorschotten aan alle ELZ’s in Vlaanderen vanaf januari
tem. 31/7/2021.
o Voor Antwerpen besloten de 4 eerstelijnszones van Antwerpen Stad Antwerpen (ELZA Oost,
Zuid, Centrum en Noord Antwerpen), ZNA , Stad Antwerpen en het lokaal bestuur dan
Borsbeek samen te werken. De verdeling van deze subsidies en voorschotten ihkv. deze
samenwerking wordt geregeld in een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst tussen
de betrokken partijen.
o Deze samenwerkingsovereenkomst én de resp. verdeling van de geldstromen, werd op
12/04/2021 toegelicht via een digitale infosessie aan de betrokken partijen en via mail aan
de leden van de bestuursorgaan van ELZA Oost ter stemming voorgelegd.
o Er wordt een warme oproep gedaan naar 2 bestuurders om de overschrijving van deze
bedragen te doen ism. de bank.

●

Ontslag en Voorstelling nieuwe kandidaten AV :
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Cluster PZOV: de AV neemt kennis van het ontslag van Jan Antonis. Pascale Buytaert
wenst hem te vervangen.
Raymond Tielemans wenst toe te treden tot de AV
Cluster Optionele partners: voorstelling van Heidi Van Lommel ( Ondo )
De voorzitter meldt dat Helinde Moons en Raf De Dauw de AV willen versterken ( Eén
gezin , één Plan -: Steven Wouters als vervanging van Astrid Van Spaamdonck. (MfC
Merlijn)
Het is de bevoegdheid van de leden van het bestuursorgaan om deze leden te
aanvaarden. De stemming tot toetreding en ontslag zal opgenomen worden in het
eerstvolgende bestuursorgaan van ELZA Oost.

2. Inhoudelijk gedeelte van de algemene vergadering
●

●

Metaal Welzijn : Voorstelling project GGZ over de 4 ELZ’s
Arne Wouters, de trekker van dit project, licht dit gedeelte toe.
Vragen:
o Uitrol crisiskaartjes : data ? Doelgroepen?
Het initiatief van de uitrol ligt bij de partners van het Sara Netwerk. Dit zal idd. gefaseerd
verlopen en de huisartsen en psychologe zullen als eerste geïnformeerd worden
o Yolis Van Dorselaere (Gezinszorg Villers) merkt op dat de kaartjes al gebruikt worden en hun
verzorgende ze ook zien bij de patiënten. Dus graag ook de verzorgenden opnemen in
infosessies.
Vaccinatie
Erik Helderweert licht dit item toe. In Antwerpen verloopt de vaccinatie via 3 “ sporen”
o Massavaccinatie op Spoor Oost
o Vaccinatie voor minder mobiele en kwetsbare doelgroepen via tijdelijke vaccinatie plaatsen
in de buurt
o Thuisvaccinatie voor de meest kwetsbare burgers.

Verder wordt er ook ingezet op de sensibiliseren van intermediairen, burgers met aandacht voor de
verschillende doelgroepen.
●

Populatiemanagement
Dit wordt toegelicht door Britt Vermeiren
De leden van de AV brengen volgende zaken aan:
o Yolis Van Dorselare ( Gezinszorg Villers) : zwangeren worden opgeroepen om zich te laten
vaccineren. De kwetsbare zwangeren mogen niet over het hoofd gezien worden. De
contactpersonen het PANZA netwerk worden doorgeven.
o Tom Van Liefferinge (Dokters van de wereld) welke soort affiches worden verdeeld?
Verschillende talen?
Britt: deze actie is nog in een ontwerpfase, maar affiches in verschillende talen én op maat
van de doelgroep worden zeker weerhouden.
Opmerkingen:
- DvW zijn bezig met een inventaris: wat circuleert er allemaal in Antwerpen en Brussel.
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-

●

●

DvW zijn zeker vragende partij om ook deze affiches te gebruiken en/of te verspreiden.
Gebruik onze expertise en vergeet ons ook niet bij het verdelen van de folders.

Inhoudelijke werking : Vaccinatiewijzers
Erik Helderweert geeft een woordje uitleg bij het project.
Bijkomende vragen ( Monique Gauquie, CAW) :
o Nu al operationeel? Het project is een kleine week opgestart. Op 12/05 zou de eerste
infosessie starten.
o Er wordt ook een extra stafmedewerker aangeworven; sollicitaties lopen.
o Organisaties mogen zeker via info@elzaoost.be of vaccinatiewijzers@elzantwerpen.be een
aanvraag doen
Algemene werking

Ook de algemene werking van de ELZA Oost blijft , in COVID tijd operationeel; hoewel het
leeuwendeel van de aandacht naar het bedwingen van de COVID pandemie gaat. Gelukkig heeft de
Vlaamse overheid hier aandacht voor en vraagt ze dit jaar geen uitgebreid jaarrapport, wel een
inhoudelijk SWOT analyse ( waarvan de aanzet met de 4 ELZ’s samen gemaakt werd) en een
financieel verslag. De duurtijd van het beleidsplan is verlengd tot 2021.
Erik en Arne overlopen volgende items van de reguliere werking:
o
o
o
o
o
●

Bewegen Op verwijzing,
Ondersteunen van kringwerking
Ondersteunen van de uitrol Eerstelijnspsychologische hulp
Welzijnsoverleg, PANZA netwerk, ….
Organiseren van interprofessionele vormingen ed.

Varia
Er zijn geen varia
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