
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM  
16/10/2018 

 
Aanwezig : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 

Ann Verhulst, kinderopvang KAV 
Pieterjan, jeugddienst Avelgem 
Tine Vermeersch, stafmedewerker kinderopvang h-hart 
Lindsay en Elke, kinderdagverblijf het Zonnetje 
Annicq Deridder(vzw Infano) 
Lieve Kindt, CD&V 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderwelzijn) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening 
 

Verontschuldigd : Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
Trees Vandeputte, voorzitter OCMW Avelgem 
Steven Verplancke, basisschool De Toekomst 
Julie Verstraeten, basisschool De Toekomst 
Christine Debeurme, adjunct algemeen directeur OCMW Avelgem 
Mark Deweer, directeur SJBB Kerkhove en Outrijve 
Sandra Platteau, Sp.a 
Magda Vercaemst, raadslid 
Annicq Verschuere, schepen welzijn 

 
Overlopen vorig verslag. 
Geen opmerkingen 
 
Kennisgeving advies aanvraag van een aanvraag van een subsidiebelofte voor de 
subsidie voor inkomenstarief vzw Infano 
Er werd door het Lokaal Bestuur Avelgem positief advies verleend voor de aanvraag van een 
subsidiebelofte voor de subsidie voor inkomenstarief door de vzw Infano. 
Vzw Infano heeft nog geen nieuws ontvangen i.v.m. de goedkeuring van de aanvraag. 
Vanaf 1 januari 2019 zal er voor de ouders een subsidie zijn binnen het groeipakket. 
 
"Dag van de onthaalouder/kinderopvang” 
Nieuw initiatief: receptie ter gelegenheid van ‘Dag van de onthaalouder/kinderopvang.” 
De receptie zal starten om 19u30, dit alles zal doorgaan in het Sociaal Huis. 
Evaluatie op volgend LOK. 
 
Cursus ‘EHBO thema (klein)kinderen 
Er werd bij het Rode Kruis nagevraagd wat er mogelijk is. 
Voorstel om datum te prikken op een zaterdag in februari 2019. 
Duur: 3 uur(9u-12u) 
Locatie: Sociaal Huis 
Ann S zal verder afspreken met het Rode Kruis. 
Vraag aan het beleid: Kan dit ook voor deelnemers van buiten Avelgem mits betaling? 
 
Kinderopvanginitiatieven in Avelgem(wijzigingen) 
Er wordt gevraagd om de naam van kinderdagverblijf De Toekomst te vervangen door Zonnetje 
Avelgem. Ann S zal dit doorgeven aan de dienst communicatie om folder en website aan te passen.  

Lindsay en Elke van Zonnetje Avelgem laten weten dat zij een ecologische kinderopvang zijn met 
buitenbedjes ed. 

  



Project Kinderwelzijn ZOHRA: stand van zaken 
PAMPERBANK 

 Op 17 oktober is het werelddag van verzet tegen de armoede. In het kader hiervan zou 
het wel aangewezen zijn om de pamperbank bekend te maken in de scholen.  

 In de toekomst zal ook met mobiele boxen gewerkt worden. Die zouden meer gevuld 
worden. Steeds dezelfde boxen op dezelfde plaatsen vallen na een tijdje minder op.   

 
DE BABBELHOEK  

 Om de 3 maanden zijn Muriël en Caroline aanwezig op de Babbelhoek. Dit is belangrijk als 
aanspreekpunt voor de aanwezige ouders naar Kind en Gezin toe.  

 De moeilijkheid met de Babbelhoek is om op voorhand iets te plannen rond “opvoeden 
van kinderen”. Het is eerder belangrijk om te anticiperen op wat de mensen op dat 
moment belangrijk vinden, waar ze op dat moment het meest mee worstelen.  

 De mensen durven meer en meer dingen toevertrouwen.  
 Het blijft belangrijk om steeds de mensen de dag vooraf op te bellen, want anders is de 

opkomst beduidend minder. We merken wel dat eens de mensen langs gekomen zijn, ze 
blijven komen. Dit is zeker een positief effect.  

 Er werd een oproep  gedaan aan de partners van het LOK om mensen, die in aanmerking 
komen, door te sturen naar de Babbelhoek.   
 

 
Huis van het Kind: stand van zaken 
 
Vervoer speelpleinwerking: evaluatie/toekomst 

• Werkgroep mobiliteit:  
 
 Vervoer van en naar de speelpleinwerking in Kerkhove (voor kleuters):  

- Het Sociaal Huis heeft van Kiwanis een bus gekregen. Het is een minibus met plaats 
voor 8 personen (+ chauffeur). 

- In de paasvakantie is een proefproject doorgegaan, waarbij de chauffeurs vrijwilligers 
waren, om kinderen van de doelgroep naar de kinderclub te brengen.   

- Het vervoer is in eerste instantie voor gezinnen die niet over eigen vervoer beschikken 
én werken. In volgende instantie voor gezinnen die geen eigen vervoer hebben en bv. 
kleine kindjes hebben en daardoor minder mobiel zijn.  

- Tijdens de zomervakantie werd dit verder gezet en dat is goed verlopen dankzij de 
positieve medewerking van alle betrokken partijen. Er waren in 2018 zes vrijwilligers 
voor het busje waarvan er 4 in 2019 verder willen rijden. Indien de partners van het 
LOK mogelijke chauffeurs  zouden weten, dan kunnen ze dit steeds doorgeven aan 
Franciska. De voorwaarde is dat ze een rijbewijs B hebben en graag met kinderen 
omgaan. Er wordt van de chauffeur verwacht dat ze de kinderen ophalen aan de 
verschillende opstapplaatsen (Bossuit, Outrijve, Avelgem kerk, Waarmaarde) . De rit 
start vanaf 8u15 met aankomst om  9u in Kerkhove. ’s Avonds duurt de busrit  
ongeveer 45 minuten. Deze zomer werden de kinderen enkel aan de kerk Avelgem 
opgehaald waardoor het traject een stuk korter was voor de chauffeur.  

- De bezetting van de bus zelf is flexibel. Gemiddeld waren er 5 kinderen mee. Er wordt 
gestreefd naar een optimale bezetting. Indien er plaatsen vrij zijn, geeft dit de 
flexibiliteit om in de loop van de 9 weken zomervakantie nieuwe kinderen met het 
busje te laten meerijden.  

- Deze zomer werden er uiteindelijk 7 gezinnen bereikt waarvan 1 kind de ganse zomer 
is geweest.  

- Voor de volgende vakantieperiodes kunnen de partners zeker nieuwe gezinnen 
doorsturen naar Franciska. 

  



 Opendeurmoment speelplein Kerkhove en Spikkerelle:  
ouders, die reeds naar een opendeurmoment geweest zijn, sturen meestal hun kinderen 
naar de speelpleinwerking en voelen zich meer aangesproken om gebruik te maken van 
het busvervoer.  

 

 
Varia 

 Fietscursus voor volwassenen 
- Werd georganiseerd vanuit het Sociaal Huis en loopt van 17/09 tot 28/09, telkens in 

de namiddag. Dit in samenwerking met vzw Mobiel van Kortrijk. 
- Er waren 8 deelnemers ingeschreven.  
- De cursus omvat een training in vaardigheid en in verkeersregels: 1 les theorie en 9 

lessen praktijk, waarvan 5 ter plaatse en 4 dagen op de weg.   
- Aangezien dit wel een dure cursus is, zou het in de toekomst een te overwegen optie 

kunnen zijn om enkel met vrijwilligers te werken.  
 

Datum volgend LOK 
 
Dinsdag 16/04/2019 om 19u30 in het Sociaal Huis(onder voorbehoud, afhankelijk van voorkeur 
nieuwe adviesraad). 


