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1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van oktober 2015 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Cijfers zomeropvang 2015 Het Vinkemolentje en krokusvakantie 2016 

 

Het aantal kinderen in de zomervakantie 2015 is sterk gedaald t.o.v. 2014. Gemiddeld kwamen per 

dag 8,2 kinderen minder naar Het Vinkemolentje. 

De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Opvallend is wel dat steeds meer gezinnen slechts voor enkele 

dagen hun kind inschrijven. We vermoeden hier een economisch-financiële reden.  

Dit is de eerste sterke daling in aantal kinderen in 10 jaar. Toch kwamen er geen specifieke klachten 

binnen bij begeleidsters of coördinator. 

 

Reden voor zorgen zijn er niet want als we dan de cijfers van afgelopen krokusvakantie 2016 met die 

van het jaar daarvoor vergelijken, zien we daar dan weer dat het gemiddeld aantal kinderen per dag 

gestegen is met 11,2. 

 

Het blijft dus moeilijk te voorspellen wat de trend in 2016 verder zal zijn. 

 

 

3. Adviesvraag huishoudelijk reglement Het Vinkemolentje 

Met de uitnodiging van de vergadering werd het voorontwerp meegestuurd van het nieuwe 

huishoudelijk reglement van Het Vinkemolentje. De gemeente legt dit ter advies voor aan het LOK. 

 

De dienst Financiën nam naar aanleiding van een opmerking paragraaf 4.4.2. nog eens onder de loep, 

meer in het bijzonder werd de laatste alinea betreffende ‘overmacht’ aangepast. Edith heeft de 

aangepaste versie afgeprint en mee naar de vergadering gebracht en licht toe. 

 

Op p. 2 is volgende zin onduidelijk: 

Buiten de openingsuren en in uiterste noodgevallen, kan je het best contact opnemen met de lokale 

politie op het nummer 09 363 73 73. 



Dit schept de illusie dat men buiten de openingsuren voor normale info ook bij de politie terecht kan. 

Dit is echter enkel bedoeld in uiterste nood (bv. het signaleren van een ernstige levensbedreigende 

ziekte bij een kind; gevaar voor besmetting andere kinderen). Daarom wordt aanbevolen om het 

woordje ‘en’ weg te laten uit de zin: 

Buiten de openingsuren in uiterste noodgevallen, kan je het best contact opnemen met de lokale 

politie op het nummer 09 363 73 73. 

 

Dit zal zo aangepast worden. 

 

Het LOK geeft over de verdere inhoud van het reglement een positief advies. De aangepaste versie 

wordt meegestuurd met het verslag. 

 

 

4. Bijkomend punt: toelichting gemeentebestuur omtrent vrijstellingen en verminderingen 

gemeentelijke initiatieven voor kinderen 

Alle retributiereglementen van gemeentelijke initiatieven voor kinderen worden vernieuwd. 

Vrijstellingen en verminderingen werden daarbij onder de loep genomen. 

 

Voor de speelpleinwerking verandert het tarief niet ten opzichte van het vorige retributiereglement: 

2 euro per namiddag. Er is een sociaal tarief (gratis) en de voorwaarden ervoor zijn niet veranderd. 

Vanaf 1 juli 2016 wordt wel een nieuwe maatregel genomen voor grote gezinnen: 

De speelpleinwerking is gratis vanaf het 3
de

 kind binnen eenzelfde gezin dat tegelijk in de 

speelpleinwerking verblijft. Het  inschrijvingsprogramma laat niet toe om vermindering toe te passen, 

vandaar gratis. 

 

Voor de grabbelpaswerking worden de ouderbijdragen per vakantie door het college vastgesteld en 

gebaseerd op de werkelijke kostprijs. Hier kan de vrijstelling voor het derde kind niet gelden. Het 

sociale (gratis) tarief is wel van toepassing op grabbelpas. 

 

De sportkampen vallen onder AGB De Kluize en de prijzen worden dan ook door het AGB bepaald. 

Aangezien het AGB wettelijk gezien geen gratis toegang mag verlenen, is gratis toegang vanaf het 

derde kind binnen een gezin hier niet mogelijk. 

 

Wat betreft Het Vinkemolentje zijn de tarieven na 10 jaar opgetrokken, maar de voorwaarden voor 

vermindering zijn niet veranderd t.o.v. het vorige reglement: 

Volgende korting wordt toegepast: 

• vanaf een tweede kind uit een gezin dat opvang volgt op hetzelfde moment als het  

  eerste kind, wordt er een korting gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het gezin 

Er is een mogelijkheid tot toekenning van een sociaal tarief van -80%, ook dat is niet veranderd. 

De bepaling van 25% korting vanaf het tweede kind op de totaalfactuur is wettelijk bepaald. In een 

erkend IBO mag een sociaal tarief in principe niet gratis zijn, dit is bij besluit van de Vlaamse Regering 

bepaald.  

 

De buitenschoolse opvang op schooldagen maakt ook verschil in tarief tussen 1
ste

, 2
de

 en 3
de

 kind uit 

een gezin: 

• Het eerste kind uit eenzelfde gezin:  0,90 euro per begonnen halfuur opvang 

• Het tweede kind uit eenzelfde gezin:  0,60 euro per begonnen halfuur opvang 

• Het derde kind uit eenzelfde gezin:  0,40 euro per begonnen halfuur opvang 

Het tarief voor het derde kind geldt ook voor elk verder kind uit eenzelfde gezin. 

Analoog aan Het Vinkemolentje wordt geen gratis tarief toegekend. 



Vraag uit het LOK: is er een reglement voor- en naschoolse opvang? Ja, dat is er! Op elke factuur 

staat een verwijzing naar het reglement op de website van Oosterzele. Hoewel ondertussen heel wat 

mensen hun weg vinden naar Edith als er opmerkingen zijn, is het toch nog niet voor iedereen 

duidelijk. 

Het LOK suggereert om op het volgend scholenoverleg de vraag te stellen aan de scholen of dit ook 

op de website van de school mag. Misschien vinden ouders dan sneller hun weg. 

 

Het LOK geeft een positief advies op het overzicht van de vrijstellingen en verminderingen, wel met 

de vraag dat het reglement voor- en naschoolse opvang op schooldagen verspreid kan worden via de 

websites van de scholen. 

 

 

5. Toelichting Kind & Gezin betreffende IKG-opvangplaatsen 

Op vraag van Caroline werd Marga Eeckhout van Kind en Gezin een mail gestuurd met de vraag of zij 

aanwezig kon zijn het volgend LOK. Zij is nu in bevallingsrust en wordt vervangen door Els 

Wijnendaele. Zij zou normaal gezien komen maar is helaas ziek. 

 

Marga Eeckhout stuurde nog wel een mail met korte info over o.a. IKG-plaatsen in Oosterzele. 

Quote: 

“… In elk geval is het zo dat men zich bij de laatste uitbreidingsronde heeft gebaseerd op de verhoudingen 

tussen vraag en aanbod en het aantal opvangvoorzieningen in een gemeente die reeds gesubsidieerd worden. 

Daarbij wil de overheid een percentage van 60% inkomensgerelateerd aanbod en 40% basissubsidie per 

gemeente nastreven. Deze percentages worden ook meegenomen naar verdere uitbreidingsronden en dit is 

nieuw! In het verleden baseerde men zich op andere criteria. 

Ik ben dit snel eens nagegaan voor Oosterzele en zie dat 67,1% van de opvangplaatsen momenteel 

inkomensgerelateerd is en dat maar 9,1% van jullie opvangplaatsen de basissubsidie krijgen. Daaruit kan je 

afleiden dat wanneer jullie in aanmerking komen voor uitbreiding van subsidies dit voor de basissubsidie zal zijn 

(laten aangroeien tot 40%). Waarom zaten jullie er bij de laatste uitbreidingsronde dan niet bij? Wellicht omdat 

er andere gemeenten nog minder basissubsidie ontvangen…” 

 

Is het aangewezen om een advies te schrijven aan Kind en Gezin om de situatie in Oosterzele te 

schetsen? De schepen stelt voor dat het LOK zijn advies richt aan het gemeentebestuur met de vraag 

om een schrijven door OCMW te richten aan Vlaamse Regering/Kind en Gezin. 

 

 

6. Stand van zaken overhevelen opvangplaatsen voorschoolse opvang  

Eva van de dienst onthaalgezinnen deelt mee dat de dienst antwoord heeft gehad van dhr. Dieter 

Van Hecke, transitiemanager bij K&G. Het antwoord was duidelijk: “Er kunnen geen 

kindopvangplaatsen ‘verhandeld’ worden.” 

 

Men is zich wel bewust van de problematiek en is blijkbaar aan het zoeken naar een oplossing om 

plaatsen die niet benut worden te kunnen overhevelen naar een andere organisator. Het bestuur kan 

momenteel niet alleen, maar MOET het aantal gesubsidieerde plaatsen zélf invullen. Voor de dienst 

onthaalgezinnen is nochtans het belangrijkste dat ouders snel een opvangplaats kunnen vinden in 

onze eigen gemeente; via welk soort opvang is hierin niet cruciaal. Momenteel moeten we dus 100% 

blijven inzetten op onze zoektocht naar nieuwe onthaalouders. Voor onze jonge werkende ouders is 

dit van cruciaal belang. 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat het aantal onthaalouders ieder jaar daalt niettegenstaande 

de oproep voor kandidaat onthaalouders tweemaandelijks in de infozine, publicatie op website, 

vermelding onderaan de e-mails… De reden is dat het huidig statuut niet aantrekkelijk is en het 

nieuwe decreet zware eisen oplegt o.m. naar veiligheid in de woning. Tegen de zomer 2016 zullen de 



sociale partners en Kind en Gezin het proefproject voor het werknemersstatuut van aangesloten 

onthaalouders evalueren. Misschien zal dit soelaas brengen. 

 

 

7. Adviesvraag oprichting nieuw zelfstandig initiatief voorschoolse opvang in Oosterzele 

Rozemarijn De Schrijver wil samen met haar man een kinderdagverblijf opstarten aan de 

privéwoning. Rozemarijn: “Wij willen starten in juli 2016. We zijn beginnen flyers uitdelen in 

december, en er is nog maar 1 plaats vrij. De naam is ‘Madelief’ en is gevestigd in Oosterzele-Anker.” 

 

Het LOK geeft een positief advies. 

 

 

8. Bijkomend punt: verplaatsing van kinderdagverblijf De Blokkentoren 

De Blokkentoren wil verhuizen naar Stationsstraat 34, tegenover de bib. Lindsay: “We hebben nu een 

sas zodat de kinderen veilig binnen en buiten kunnen. Voor de veiligheid van voetgangers op het 

trottoir en het zebrapad in de nabijheid wordt niet geparkeerd op de oprit. Parkeerplaats aan de 

deur is er niet veel. Maar je hebt nog het marktplein van Scheldewindeke, dat is de dichtstbijzijnde 

ruime parkeerplaats.” 

 

Het LOK geeft een positief advies. 

 

 
9. Activiteit 24 mei 2016 

Na evaluatie van de activiteit in 2015 bleken de aanwezigen de meeste interesse te tonen voor een 

activiteit rond stress bij kinderen. De werkgroep is daardoor gekomen op de theatervoorstelling 

‘IKANDANI’. De doelgroep zijn jongeren vanaf 14 jaar, maar het is ook voor ouders, leraren, 

opvoeders, enz…. 

 

Datum: 24 mei 2016 om 20u 

2 actrices (Karin Jacobs en Vera Puts) kruipen in de rol van twee wetenschappers: een professor in de 

faalangstkunde en een professor in de stressologie. ‘IKANDANI’ gaat over onze 

prestatiemaatschappij, over stresskonijnen en angsthazen, over emotionele dipjes, over 

uitstelgedrag, over losers en winners… 

 

De voorstelling is interactief en er volgt een nabespreking door de acteurs. Het duurt 90 minuten. 

 

Sommigen onder de begeleidsters van de buitenschoolse opvang volgden al een opleiding bij een van 

de actrices. Dit was zeer goed. 

 

Er zal een evaluatieformulier formulier worden uitgedeeld tijdens het aanbieden van het drankje.  

 

Voorstelling: 970 euro 

SABAM: 115 euro 

Flyers: 250 euro 

Dranken: wegens fair-trade gemeente terug bij Oxfam 

Totale huidige raming is ca. 1500 euro. 

Inkomsten worden geraamd op 400 euro bij verkoop van 100 tickets. Er zijn 296 plaatsen in De 

Kluize, dus het is altijd mogelijk dat er meer tickets verkocht worden en er dus meer inkomsten zijn. 

 



Bedoeling is een inkomprijs van 5 euro te vragen. Volledig gratis is niet haalbaar. Het kopen van 

tickets gaat via De Kluize zelf (kan dus bv. ook online). 

 

De subsidies van de provincie vallen volledig weg (alle persoonsgebonden zaken worden uit de 

bevoegdheden van de provincies gehaald). 

 

Er is vanuit de werkgroep een samenwerking gevraagd aan het OCMW in kader van het project Fit in 

je hoofd, maar dit was helaas niet mogelijk. Eva duidt dat er geen middelen zijn via het OCMW. Maar 

men kan wel helpen voor het verspreiden van promotie.  

Kan het OCMW dan een bepaald aantal kaarten afnemen voor de verkoop? Misschien kunnen 

bepaalde middelen aangewend worden om kaarten af te nemen en te verspreiden aan bv. gezinnen 

die begeleid worden met jongeren die voldoen aan de doelgroep. Eva vraagt dit na.  

Bekomen info na de vergadering: het OCMW is bereid de kaarten te betalen van jongeren en ouders 

die door hen begeleid worden. 

 

Promotie? 

- Via scholenoverleg in Oosterzele 

- Via scholenoverleg middelbare scholen in Zottegem-Herzele: schepen Marleen is hier 

voorzitter van en wil zich hiervoor inzetten 

- Ook interessant voor leerkrachten! 

- Via de leerkrachtenkaart die af te halen is in de bib? 

- Verspreiding flyers wordt gevraagd aan de scholen 

- Lichtkranten 

- Website Oosterzele 

- Facebook : evenement aanmaken / via facebook jeugddienst 

- Via alle leden van het LOK: alle promo welkom! 

- Jeugddienst verspreidt e-mail aan gekende adressen van ouders 

Het is jaarmarkt: wat met parking en bereikbaarheid? Misschien een plannetje beschikbaar stellen? 

Het is van belang dat de omleiding goed wordt aangeduid.  

Voorstel: 

- Bij telefonische bestelling: toelichting over bereikbaarheid 

- Bij toesturen ticket: idem 

- Bij herinnering enkele dagen voor de voorstelling: idem. 

Dit moet afgesproken worden met De Kluize en is op te nemen in de to-do-lijst. 

Ook doorgeven aan de acteurs: 

- Hoe geraken zij zelf hier? 

- Zijn ze bereid indien nodig later te starten? (omdat toeschouwers de omleiding niet hadden 

ingecalculeerd) 

 

10. Stand van de rekening 

Stand van de rekening is nu (na voorschot van voorstelling): 1530,45 euro 

 

 

 

 

 



11. Toelichting procedure aanvraag toelagen door adviesraden 

Het reglement voor adviesraden werd toegelicht en uitgedeeld op het LOK van 2014. Er bleken nogal 

wat onduidelijkheden hierover. Daarom is de procedure voor het aanvragen van werkingstoelagen 

en/of projecttoelagen door adviesraden volledig in een stappenplan uitgewerkt. 

 

Edith deelt dit uit en licht toe. 

 

Belangrijk is de deadline van 15 september. Aangezien dit de laatste vergadering is voor 

15 september,  legt het LOK in deze vergadering de aan te vragen bedragen vast. 

 

Het LOK vraagt als werkingstoelagen 750 euro aan. 

 

Voor de activiteit (projecttoelage) zal ook 750 euro gevraagd worden. De werkgroep kan later 

concrete invulling geven aan de inhoud.  

 

Voorzitter Caroline en penningmeester Lindsay zorgen voor het in te vullen formulier. Edith kan 

hierin begeleiden. 

 

2
de

 belangrijke deadline is 31 januari wanneer de jaarrekening van de adviesraad opgemaakt moet 

worden en moet voorgelegd worden aan het college. Dit is ook een taak voor de voorzitter en de 

penningmeester. Ook hier kan Edith begeleiden. 

 

Het besproken stappenplan wordt meegestuurd met het verslag. 

 

 

12. Facebook voor het LOK 

De vraag over de voor- en nadelen aan een Facebook-pagina voor het LOK, werd gesteld aan Frederik 

Dhondt, de informatieveiligheidsconsulent van Oosterzele. Zijn antwoord hierop: 

 

“… Eerst en vooral moet je weten wat Facebook doet met je gegevens. 

 

Deze gegevens verzamelt Facebook over de gebruiker:  

- Bij het inloggen van de gebruiker op zijn Facebook-account, houdt Facebook alle gegevens bij. Ook bij 

het inloggen op een externe applicatie of website. 

- De inhoud die de gebruiker bekijkt en waarop hij reageert. 

- De inhoud en andere gegevens van berichten. Bijvoorbeeld de locatie van een foto die de gebruiker 

doorstuurt en de datum waarop deze gemaakt is. 

- Wanneer anderen iets met de gebruiker delen, taggen, foto’s uploaden of een bericht sturen worden 

ook deze gegevens bijgehouden. 

- Met welke groepen de gebruiker contact heeft en hoe frequent dat contact is. 

- De gegevens die de gebruiker aan Facebook ter beschikking stelt, bijvoorbeeld: wat hij leuk vindt, wat 

hij invult bij de persoonlijke gegevens, statussen die worden geplaatst,… . 

- Bij aankopen op Facebook (in een game of bij donaties) verzamelt Facebook de betalingsgegevens, dit 

zijn de kaartgegevens, contactgegevens en details van facturering. 

- Gegevens over computers, telefoons en andere apparaten waarop de gebruiker is ingelogd, dit zijn 

gegevens van de besturingssystemen, locatie -en verbindingsgegevens. 

- Facebook bezit meerdere bedrijven (Facebook Payments, Atlas, Instagram, Mobile Technologies, 

Onavo, Parse, Moves, Oculus, LiveRail, WhatsApp) en maakt hier gebruik van. Alle gegevens die de 

gebruiker ter beschikking stelt aan een van deze bedrijven, zijn automatisch ook eigendom van 



Facebook. Bijvoorbeeld bij WhatsApp en Instagram krijgt Facebook toegang tot het adresboek van de 

gebruiker. 

- Wanneer er een like-button aanwezig is op een website of applicatie kan Facebook via cookies het 

surfgedrag van de gebruiker bijhouden: welke websites of applicaties er werden bezocht alsook de  

Wat doe Facebook hiermee?  

Door al deze gegevens te verzamelen krijgt Facebook inzicht in hoe hun diensten gebruikt worden, zo kunnen er 

snelkoppelingen aanboden worden en suggesties worden gedaan. 

Enkele voorbeeldjes:  

- Voorstellen die Facebook doet wanneer er wordt incheckt met Facebook, via de locatiegegevens die 

over gebruiker worden verzameld. 

- Ook bij het taggen van een vriend of de gebruiker zelf doet Facebook voorstellen. Er wordt hiervoor een 

gezichtsherkenningssoftware gebruikt: via een algoritme wordt een unieke waarde gegeven aan 

iemand zijn gelaatstrekken. 

- Snel iemand opzoeken? Geen enkel probleem! Facebook filtert eerst op gemeenschappelijke vrienden, 

pagina’s die de gebruiker geliket heeft of locaties waar de gebruiker onlangs is geweest.  

Licentie op je gegevens 

Facebook mag de naam, profielfoto, inhoud en informatie van de gebruiker doorverkopen aan bedrijven of 

adverteerders maar de gegevens blijven binnen Facebook. Zo worden bijvoorbeeld gesponsorde verslagen 

aangeboden die relevant zijn op basis van de pagina’s die de gebruiker leuk vindt. 

Alles wat de gebruiker post, zoals foto’s, video’s en teksten zijn van de gebruiker, hij beschikt over de 

auteursrechten. Maar wanneer hij akkoord gaat met de voorwaarden (bij het aanmaken van een account), ga 

de gebruiker dus akkoord dat Facebook een licentie op zijn inhoud krijgt. Deze licentie mag zonder toestemming 

van de auteur (de Facebookgebruiker) worden doorgegeven aan derden.  

 

Is Facebook een meerwaarde voor een organisatie? 

Een Facebook pagina kan een meerwaarde betekenen voor een organisatie omdat dit een veelgebruikte en 

handig informatiekanaal is. Maar dan dient er rekening gehouden te worden met een aantal zaken betreffende 

privacy van betrokkenen. Indien ervoor gekozen wordt een 'vind-ik-leuk' pagina te maken, moet geweten zijn 

dat iedereen deze kan inkijken. Let hierbij op dat er geen foto’s worden gepost met herkenbare gezichten en 

formuleer nooit namen, tenzij er toestemming is werd verkregen. 

 

Je kan er ook voor kiezen om een 'gesloten' pagina aan te maken. Dit soort pagina's worden moeilijk gevonden 

en zijn niet openbaar. Je moet immers 'lid' zijn om inhouden te kunnen zien. Ouders, medewerkers nodig je uit 

via hun e-mail adres. Dit soort pagina's leent zich ideaal voor een soort van digitaal 'heen- en weer' boekje. Als 

de gebruiker individueel  en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven over het gebruik en verspreiding van de 

beeltenis van zichzelf of kind kan je deze posten, zelfs met naam. 

 

 

Is Facebook een meerwaarde voor het LOK? 

Het is een handig informatiekanaal. Wel opgelet met privacy van personen indien het een open 

pagina is (die men ‘leuk’ kan vinden). Hierop mogen dus  geen foto’s van herkenbare gezichten.  

 

Een gesloten pagina dan? Deze kan niet zomaar gevonden worden (enkel door leden, en op 

uitnodiging van mensen per e-mail). Na toestemming van de leden mogen foto’s gepost worden. 

 

Een gesloten pagina heeft geen meerwaarde. De bedoeling moet toch ook zijn om mensen warm te 

maken voor het LOK, ook niet-leden. Maar een open pagina geeft problemen voor het posten van 

foto’s.  

 

Het LOK neemt voorlopig geen beslissing over de aanmaak van een FB pagina en zal dit agendapunt 

hernemen op de volgende vergadering. 

 



13. Varia 

/ 

 

 

14. Volgende vergadering 

4 oktober 19u30. 

 

 


