Algemene Vergadering, 10 juni 2020
Aanwezigheid en volmachten
Cluster gezondheid:

Naam
Heleen Aerts
Hanne Aerts
Jan Sels
Ann Baele
Anne Grimon
Christophe Compeers
Els Gielen
Karen Scheers
Famke Van Meerbergen
Ellen Lambrechts
Dirk Verschueren
Demmi Janssen
Frieke Van Zundert

Discipline/organisatie
Huisarts
Klinisch Psychologe
Kinesitherapeut
Thuisverpleegkundige
CGG Andante
Thuisverpleegkundige
Thuisverpleegkundige
Huisarts
Klinisch psychologe
Apotheker
Tandarts
Ergotherapeute
CGG Andante

Aanwezig/volmacht
Volmacht aan Ann Baele
X
X
X
X
X
X
X
X
--- Nieuw
---

Organisatie
LDC Zorgbedrijf Antwerpen
CAW Antwerpen
Gezinszorg Vleminckveld
DMW CM
WZC ‘t Bisschoppenhofje
CAW Antwerpen
Gezinszorg I-Mens
WZC Wommelgheem

Aanwezig/volmacht
X
X
Volmacht aan Dominique Put
X
X
X
X
--

Gemeente
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Wommelgem
Wommelgem
Antwerpen
Antwerpen

Aanwezig/volmacht
Volmacht aan Indrit Belkovi
X
X
Volmacht aan Davy Simons
X
X
X
X

Cluster welzijn:

Naam
Brigitte Dufornée
Monique Gauquie
Yolis Van Dorselaere
Dominique Put
Joke De Wilde
An-Rose Vandewinckele
Evert De Boer
Krystyna Van Eyndhoven
Cluster lokale besturen:

Naam
Katrien Monten
Davy Simons
Indrit Belkovi
Katelijne Lieten
Marijke Deroover
Kelly Joris
Daan Sanders
Peter Moonen
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Cluster PZON: stemming per mail

Naam
Jan Antonis
Gonda Mertens
Jeannine Janssen

Organisatie
Oppashulp De Voorzorg
Ziekenzorg Samana
Diabetesliga

Aanwezig/volmacht
----

Organisatie
VAPH De Vijver
Adviespunt Verslavingszorg
Dokters van de Wereld
AZ Monica
VAPH De Vijver
ZNA
WGC ‘t Spoor

Aanwezig/volmacht
X
X
Volmacht aan Kristof Bryssinck
X
X
X
-- Nieuw

Optionele partners:

Naam
Grietje Pitteljon
Kristof Bryssinck
Angie Huysmans
Jean-Paul Sion
Astrid Van Spaendonk
Joeri De Munck
Veerle Dupont
Locatie

Online via Zoom. Gezien de maatregelen rond Covid-19 is het niet mogelijk om de algemene
vergadering via een fysiek overleg te organiseren. Een digitaal overleg via zoom en schriftelijke
stemming via chat is de werkwijze van de algemene vergadering.
Verslag
Kathleen Debruyne (wegens afwezigheid van de secretaris)
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verwelkoming door de voorzitter en overlopen aanwezigen
Spelregels online vergaderen
Stemming leden bestuursorgaan
Actieplan
Begroting
Werkingsafspraken en delegatiematrix
ELZ-bijdrage tijdens de COVID-19 pandemie
Afronding en bedanking
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1. Verwelkoming en overlopen aanwezigheden
De voorzitter Ann Baele verwelkomt alle aanwezigen en overloopt de aanwezigen en de volmachten.
Vanuit de cluster PZOV is er niemand aanwezig en konden dan ook geen volmachten gegeven
worden. Zij werden vooraf geïnformeerd over de punten ter stemming en hebben alle drie per mail
hun stem uitgebracht. Alle aanwezigen waren akkoord dat de leden van de cluster PZOV op deze
manier hun stem uitbrachten.
Besluit: we kunnen rechtsgeldig vergaderen en beslissen.

2. Spelregels online vergaderen
De penningmeester Kristof Bryssinck overloopt de manier van werken van online vergaderen.
Vragen, opmerkingen en stemming gebeurt via chat naar iedereen of bij stemming naar Kristof.

3. Stemming nieuw bestuurslid
Hanne Aerts zal niet langer lid zijn van de ELZ en heeft zelf voor vervanging gezocht. Klinisch
psychologe en Eerstelijnspsychologe Famke Van Meerbergen werd als nieuw bestuurslid unaniem
goedgekeurd. We heten Famke welkom in het Bestuursorgaan. We danken Hanne voor haar inzet in
het veranderteam, veranderforum en opstart van de Eerstelijnszone.
Welkom aan de nieuwe leden van de algemene vergadering:
-

Cluster gezondheidszorg: tandarts Dirk Verschueren, thuisverpleegkundige Els Gielen,
klinisch psychologe Famke Van Meerbergen
Cluster Welzijn: CAW Antwerpen; An-Rose Vandewinckele
Optionele partners: Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor; Veerle Dupont

4. Actieplan
De werkgroep actieplan heeft hard en met veel enthousiasme en ambitie een actieplan uitgewerkt.
Door de coronacrisis heeft het LMN/ELZ een aantal extra acties uitgewerkt (zie verder). Vanuit het
Agentschap en Vivel vragen ze ons deze acties te evalueren en te bekijken wat er kan verdergezet
worden. Tevens kregen we de opdracht om voor het actieplan van 2021 vijf prioritaire acties te
bepalen en uit te werken voor 15 november 2020 in actiefiches.
Dit betekent niet dat het actieplan zal gereduceerd worden tot vijf acties, er zullen acties
samengevoegd worden, en veel acties uit het actieplan zullen plaatsvinden.
OPROEP tot medewerking in de volgende werkgroepen:
-

Werkgroep concretisering van het actieplan en uitwerken van vijf prioritaire acties in
actiefiches
Werkgroep criteria voor lopende en nieuwe werkgroepen
Bij bepaling van de werkgroepen zoeken we voorzitters en actieve leden

De bestaande LMN-werkgroepen zullen in het najaar door de werkgroepen zelf geëvalueerd worden
en bepaald worden of ze verdergezet worden via ELZ (indien ze voldoen aan de criteria) of via andere
kanalen.
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5. Begroting
De penningmeester geeft kort toelichting bij de begroting.
De begroting 1 juli 2020-31 december 2020 is opgemaakt op basis van de toekenning van de
subsidies. Deze subsidies zijn verminderd omdat ze bij herberekening rekening hebben gehouden
met het aantal +75-jarigen. Voor de vier Antwerpse ELZ betekent dit een vermindering van het
bedrag. Nu hebben we eenmalig een extra subsidie bij gekregen. Wij hebben dit bedrag volledig in
2020 begroot en niet overgedragen naar 2021. We hebben daardoor in 2020 de aankoop van 2
laptops en 2 gsm’s ingeschreven.
Personeelskosten zitten boven de verplichte 60%. We vinden het van belang dat we als vzw en
werkgever een sociaal passief uitbouwen, dit bedrag valt onder de personeelskosten. We hebben
nog geen zekerheid over het aanwerven van een bovenlokaal personeelslid vanuit SEL.
Veiligheidshalve hebben we deze kosten begroot. Door het afsluiten van CAO32 bis dienen de
voorwaarden vanuit LMN overgenomen te worden. Een extra personeelslid zal aangeworven
worden, is nu begroot op 6 maanden, maar zal ten vroegste in september kunnen starten.
We hebben geluk dat we goedkoop gehuisvest zijn, maar we moeten daar later wel rekening mee
houden of dit zo zal kunnen blijven.
Vanuit het Dagelijks Bestuur en Bestuursorgaan stellen we voor om geen zitpenningen aan
bestuursleden uit te betalen.
In plaats daarvan willen we aan de voorzitters/trekkers van de werkgroepen een vergoeding geven
voor het werk dat ze in de werkgroepen zullen steken. Werkgroepen zijn de ruggengraat van een ELZ.
Het is het bestuursorgaan die bepaalt welke en hoeveel werkgroepen er door gaan. We hebben nu
het bedrag dat LMN voorzag (€150 voor voorzitten van een werkgroep en €75 voor voorbereiding)
begroot, maar dit ligt niet vast. De grootte van het bedrag hiervoor hangt af van het aantal
werkgroepen en het aantal vergaderingen. In de werkgroep criteria voor werkgroepen zal een
methodiek uitgewerkt worden voor de werkgroepen. Voor de begroting van 2021 moeten we deze
post expliciet uitlichten en een maximum budget hiervoor voorzien.
We voorzien ook geld ter ondersteuning van de kringwerkingen, bv meezoeken en betalen van
sprekers op vormingen, netwerkdagen,… Dit moet jaarlijks herbekeken worden. We dachten nu aan
een €500 per kring. Uitzoeken hoeveel kringwerkingen in onze ELZ actief zijn of in opbouw zijn.
Criteria opstellen om te ondersteunen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de opmerkingen en de suggesties en benadrukt dat deze
zullen meegenomen worden.
➔ De begroting wordt unaniem goedgekeurd

6. Werkafspraken & delegatiematrix
Goedgekeurd door het Bestuursorgaan. Is een aanvulling en verduidelijking op de statuten van de
vzw. Er is gestreefd naar eenvormigheid tussen de vier Antwerpse ELZ.
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7. ELZ-werking in corona-tijd
Kathleen kreeg vanuit de huisartsenkring de vraag om het Coronacentrum Antwerpen Oost te
coördineren en heeft dit met volle goesting aangenomen. Dit had gevolgen voor haar ELZ-werk,
omdat een dag ook voor haar maar 24u heeft.
Toch werd er ook ELZ-werk verricht:
-

Verdeling van Persoonlijk BeschermingsMateriaal
Ondersteuning bij het testen van bewoners van De Vijver, WZC Wommelgheem, WZC De Tol,
WZC Europasquare en Taalfabet van CAW Antwerpen
Nieuwsbrieven – website - Facebookpagina
Bovenlokale werking: met de vier Antwerpse ELZ, Regionale Zorgzone, overleg met
SaRanetwerk
Afbouw LMN en opbouw ELZ

8. Afronding
De voorzitter dankt iedereen voor de medewerking en het vlot verloop van de algemene
vergadering.
Kathleen dankt ook Katrien Monten, secretaris, die er door het overlijden van haar moeder nu niet
bij is, voor het vele werk dat ze in de opbouw van de ELZ heeft gestoken.
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