Verslag overleg werkgroep Mobiliteit, Korte Keten Markt en Coördinatie/vorming
31 augustus 2020, in OC De Galoye
Aanwezig: Inge, Geert, Patrick, Kristien, Tom, Johan, Bart, Jill, Serge en Henk (voor verslag)
1.

Afronding Bachelorproef studenten Sociaal Werk
- De conclusie van het onderzoek van de studenten wordt besproken. Het volledige verslag van
het onderzoek kan je lezen op de website. (link:
- Er werd aan de studenten beloofd dat we hun vervoerskosten zullen terugbetalen. We doen dit
aan rato van 0;3573 euro/km. De kosten zijn de volgende
o Jens: 483 km. rek.nr. BE 26 1430 9511 1029
o Febe: 125 km en 12,5 euro telefoonkosten
o Laura: 30 euro boostingskosten Facebook
o Jannes: 416 km
o Xeena: 1036 km en 38,94 euro kopiekosten
Dit maakt een totaalkost van 1199,44 euro. Henk geeft aan Inge de rekening nummers door, waarna
Inge deze dan kan uitbetalen.

2.

Financiën
Inge heeft er werk van gemaakt om een online Triodos rekening. Het is nog wat wachten op de
administratieve verwerking. Al onze uitgaven worden op de website transparant gedeeld.

3.

Website
Met de studenten werd onder begeleiding van Mathias Cheyns een website ontworpen. Inge volgde
de vormingssessies mee. Inge neemt het beheer van de website op zich.

4.

Werkgroepen
a. Werkgroep Mobiliteit
Gezien de financieringsmogelijkheden die Partons 2.0 nog over heeft, is er een kans op een
extra financiering voor onze lift-app. Er wordt gekozen om op woensdag 19 augustus om
20.00u op ‘Den Dries’ te Kemmel samen te komen om een stevige offerte op te maken. Er
wordt via onze mailchimp een uitnodiging verstuurd.
b.

Werkgroep Korte keten Markt
Er is een discussie over welk doel we voor het komend jaar kunnen stellen. De optie om
werk te maken van een fysieke markt wordt verlaten. Er wordt voorgesteld om voor Liaison
werk te maken van een afhaalpunt te Kemmel/Wijtschate. Henk neemt met Koen contact
op voor het maken van een overlegmoment.

c.

Werkgroep Vorming & Coördinatie
Met deze groep starten we een coördinatie werkgroep. We verlaten de piste van in OCs
info te geven. We willen meer inzetten op FB-filmpjes. Met deze groep organiseren we ook
de vrijstaten. Een eerstvolgend overleg is gepland 26 augustus om 20.00u bij Serge thuis.

5.

Aanvraag Bachelorproef studenten Sociaal Werk 2021
Er wordt gebrainstormd over een mogelijke bachelorproef. Het idee is om in te zetten in promotie
naar de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar en dit voor de filosofie en visie van de vrijstaat. Het zou gaan
om jongeren warm te maken voor ‘de nieuwe wereld’, waarin het sociale en het ecologische centraal
staat.

6.

Vrijstaat september
Wegens Covid wordt er gekozen om het uitwerken hiervan nog wat uit te stellen.

