
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM   17/10/2017 

 
Aanwezig : Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 

Ann Verhulst, kinderopvang KAV 
Mark Deweer, directeur SJBB Kerkhove en Outrijve 
Lindsay en Elke Rasschaert, kinderdagverblijf het Zonnetje 
Lieve Kindt, CD&V 
Annicq Verschuere, schepen welzijn 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderarmoede) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW 
 

Verontschuldigd : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 
Trees Vandeputte, voorzitter OCMW Avelgem 
Tine Vermeersch, stafmedewerker kinderopvang h-hart 
Steven Verplancke, basisschool De Toekomst 
Christine Debeurme, secretaris OCMW Avelgem 
Rebecca, jeugddienst Avelgem 
Sandra Platteau, Sp.a 

 
Overlopen vorig verslag. 
Geen opmerkingen 
 
"Dag van de onthaalouder/kinderopvang” 
Alle opvanginitiatieven hebben het kaartje goed ontvangen. De vraag komt om eventueel 
volgend jaar eens een bijeenkomst te organiseren op de dag van de onthaalouder. 
Bijvoorbeeld een receptie ’s avonds(cfr Oudenaarde)+ persmoment. Eventueel laten 
doorgaan in Spikkerelle? Infomoment met nieuwtjes uit de gemeente zou er aan gekoppeld 
kunnen worden. We stellen voor om dit idee verder uit te werken tegen volgend jaar. 

Kinderopvanginitiatieven in Avelgem(wijzigingen) 
Onthaalouder Eveline Deruyck is gestopt. Er zijn geen nieuwe opvanginitiatieven bij 
gekomen. Momenteel is het bij de meeste opvanginitiatieven druk. 
 
Kinderarmoedeproject ZOHRA: stand van zaken 
PAMPERBANK 
De verdere bekendmaking van de pamperbank blijft een uitdaging. Tijdens de ‘Werelddag 
tegen de armoede’ op 17 oktober werd opnieuw promo gemaakt voor onze Pamperbank, 
o.a. in SJBB1 en De Toekomst. 
 

DE BABBELHOEK  
De babbelhoek blijft verder goed gaan. De deelnemers zijn enthousiast. Er waren reeds een 
aantal bezoeken met de deelnemers aan de gemeentelijke diensten zoals de BIB en de 
Sportdienst(Omnisport). Tijdens de babbelhoek kwamen reeds Muriël van Kind en Gezin en 
een ervaringsdeskundige op bezoek. 



 
Huis van het Kind: stand van zaken 
De Digitale netwerkkaart wordt momenteel verder uitgewerkt. Het doel is om tegen eind dit 
jaar de netwerkkaart op de website van de gemeente Avelgem te lanceren. 

Op woensdag 8/11 gaat een volgend overleg Huis van het Kind door. 

Proefproject vervoer speelpleinwerking: evaluatie/toekomst 
Deze zomer was er het proefproject vervoer speelpleinwerking. Het proefproject met 
vrijwilligers is goed verlopen, maar was voor de gebruikers te beperkt. Er zal nu binnen de 
werkgroep verder gezocht worden naar mogelijkheden om deze werking uit te breiden. Het 
vervoer verzorgen met een busje zou een oplossing kunnen zijn. Andere ideeën zijn steeds 
welkom. 

Zitdag studietoelagen 
De mogelijkheid bestaat nog steeds om een zitdag studietoelagen te organiseren op school. 
Dit kan op vraag van de scholen. 

 
Varia 

• Het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ van Colruyt heeft als doel gezinnen met 
budgettaire problemen te ondersteunen bij het bereiden van lekkere en 
evenwichtige maaltijden voor het gezin. Het project bestaat uit een 2-wekelijks 
boekje met 6 recepten die max. 1, 2 of 3 euro kosten op basis van 3 porties. Vanuit 
het Sociaal Huis kunnen wij deelnemers toeleiden die beantwoorden aan 1 van 
volgende voorwaarden: 
- Of is OCMW-cliënt 
- Of geniet de verhoogde tegemoetkoming(bv. Uitpas) 
- Of behoort volgens het oordeel van een professionele toeleider(vb. 

maatschappelijk werker, hulpverlener,…) tot de doelgroep van kwetsbare 
gezinnen met kinderen. 

• Veerle Gevaert van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen is aangesteld als 
brugfiguur. Verdere info over het project brugfiguur volgt later. 

• De Provincie West-Vlaanderen bracht een derde editie van de ‘West-Vlaamse 
Kansarmoedeatlas’ uit. Opvallend aan deze editie is dat er ook in een aantal kleinere 
gemeenten kansarme buurten gedetecteerd werden, bijvoorbeeld in Ichtegem, 
Koekelare, Tielt, Veurne en Avelgem. 
Link: www.west-vlaanderen.be/kansarmoedeatlas2017 
 

Datum volgend LOK 
Dinsdag 17/04/2018 om 19u30 in het Sociaal Huis. 

http://www.west-vlaanderen.be/kansarmoedeatlas2017

