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Verslag Parlement 3 juni 2017
Aanwezig: Marlies, Steven, Gaetan, Pascal, Marina, Michel, Lieve, Bart, Gèry, Roland, Sil, Marijke, Sabine,
Yvonne, Rudy, Gina, Rudy (2), Emile, Inge, Carine, Sylvia, Wouter, Ronny, Sandra, Monique, Patrick,
Sofie, Ginette, Ronny (2), Wesley, Linda. (31)

Agenda
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1. Mededelingen
•
•

Sil kent iemand die stoelmassage geeft tegen een kleine bijdrage. Marlies zal hem/haar bellen.
Ronny trekt zich terug uit de organisatie van de zomer-zoektocht. Hij vindt dat er te weinig
ondersteuning komt vanuit de ZP. Bart is bereid om samen met Sil deze zomeractiviteit verder
te organiseren. Het is de bedoeling dat de zomeractiviteiten zo zelfstandig als mogelijk worden
georganiseerd.

2. Evaluatie Opendeur
Voorbereiding: Vlot
De dag zelf: De opbouw is zeer vlot verlopen.
Opendeur zelf: Spijtig dat veel mensen uit de buurt vooral komen op de opendeurdag en voor het
kopen van filmtickets en niet voor onze andere activiteiten. De organisatie was uitstekend. De ZP-ters
zijn goed op elkaar ingespeeld. Voor Wouter was het de eerste kennismaking met de ZP.
Marijke is in de wolken van de mooie boodschappen op de vlagjes.
Voorstel om volgend jaar te bekijken hoe we bezoekers nog meer kunnen laten zien over onze
werking.
Labo: brieven van vluchtelingen geen succes. Waarschijnlijk was de drempel te hoog en niet duidelijk
genoeg.
Dank aan Marlies en de andere ZP-ters voor de perfecte organisatie!

3. Komen lezen
Activiteit om de 2 weken op donderdagnamiddag.
Sofie leest een stukje voor uit een werk van Hugo Claus. Het is fictie maar gaat wel over iets dat echt
kan gebeuren. Een gesprek erna kan boeiend zijn.

4. Pretloket
Pascal overloopt de reeds geplande activiteiten. In de maak zijn onder andere een uitstap naar zee op
zaterdag 9/9, bezoek Trainworld in Schaarbeek op 2/10en bezoek kinderboerderij Drongen op
Haloween.

5. Allerlei
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•

Er is een nieuw voorstel voor een nieuwe keuken. Een deel ervan wordt gesubsidieerd door
VoedselOndersteuning Gent. Er worden afspraken gemaakt met de Kerkfabriek over de toekomst van
het gebouw. Er kan best meteen voor gezorgd worden dat er voldoende en snel genoeg warm water is.

•

Bezoek Lampeke Leuven voor documentaire over hulpverlening. Donderdag 22 juni van 10 tot 13u.
Afspraak om 8u aan station Gent-Sint-Pieters. Terug rond 16u. Het is de start voor het toneeltraject van
de ZP over hulpverleningsgesprekken. Job En Sjoerd zullen ons bijstaan als theatermakers. Gaan al
zeker mee: Sil, Wesley, Steven, Marlies, Gina en Rudy. Er is een groep die nog wat langer in Leuven blijft
en een groep die onmiddellijk terugkeert.

•

Op de AV van 26 juni (maandagavond) wordt het meerjarenplan voorgesteld en bekijken we de
resultaten van 2016. 18u eten begin vergadering 18u30.

•

GSM van Steven en Marlies ligt uit na de werkuren. Een boodschap kan ingesproken worden. Marlies
werkt niet op vrijdag. Steven werkt halftijds.

•

Er is een nieuwe folder met minder tekst.

•

Op 1 juli parlement. In augustus geen parlement.

6. Volgend parlement
Zaterdag 1 juli om 9u30 + naaiatelier ’t Singertje
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