
Verslag Ledenraad De Stem: woensdag 15 januari ’20 

Voorzitster: Suzanne 

Verslaggever: Patrick 

Aanwezig: Frieda, Erwin 

Verontschuldigd: Martine, Jo, Dirk S, Carine, Lutje, Danny, Els, Fatima, Eddy, Luc, Donny, Jeroen, 

Daniël, Marleen, Sofie, Andy, Margo  

Volgende ledenraad: vrijdag 28 februari ’20 om 18u30 

Nieuwe voorzitter (-ster): Erwin 

Nieuwe verslaggever (-eefster): ? 

Opvolging vorige vergadering: 

• Friet met Vol-au vent (Martine)  Mag NIET (keukenwetgeving!) 

 Belegde broodjes (smosjes)  do 6/02: 16u – 20u (€1 zonder groenten, € 1,50 met 

 groenten) Martine en Suzanne helpen mee 

 Hamburgers tussen een broodje als snack in april 

• Topbiljarttornooi (Donny & Samson) 

 In januari inschrijven: voorlopig 15 kandidaten (max. 16 = 4 poules van 4) 

 Start in februari op dinsdag en vrijdag vanaf 16u  7 februari om 18u trekking poules 

      dinsdag 18 en vrijdag 21 februari 

      dinsdag 25 en vrijdag 28 februari 

• Lentefuif: vrijdag 20 maart 2020 van 18u – 22u  OK voor Zigzag 

• Bingonamiddag in Zigzag: zondag 16 februari 2020 om 14u 

   2 € inschrijvingsgeld voor leden, 3 € voor niet leden (bonnetje voor portie  

  pannenkoeken inbegrepen, dit kan ook nog op een ander moment gebruikt worden) 

   € 0,50 per bingokaart. Affiche wordt uitgehangen  

• Geen kamillethee maar lindethee (Sofie) of allebei? 

 Voor het thee-aanbod zou ik willen voorstellen om over te schakelen van kamille- naar 

lindethee, omdat kamille de werking van medicatie tegenwerkt en linde niet. Kamille en linde 

zijn beide rustgevende theeën. Dank Sofie  Voor het thee-aanbod gaan we het bij 

kamillethee houden; lindethee moeilijk te vinden; verder nog rozebottel, groene citrusthee 

en gewone thee in aanbod 



• Voorstel Karaoke (Jacky) 

   N.a.v. 20 jaar Zigzag  mei/juni/juli 2020 

   Wordt uitgewerkt in werkgroepje 20 jaar Zigzag of door Jacky met hulp van  

  enkele vrijwilligers 

• Huidige stand van zaken volkspelen 

   Fatima zoekt verder .. 

• Werkgroepje 20 jaar Zigzag 

   ideeënbus in de gang; kandidaten kunnen hun naam of idee daarin steken 

   Lutje heeft interesse om deel uit te maken van het groepje  nog eens bevragen 

  op vrijwilligersvergadering van 20/2 

   idee van Jan Jacob – muziek van YouTube draaien 

Agenda professionele medewerkers 

• Vrijwilligers voor toetsgroep Polsslag : Suzanne, Danny en Margo doen dit al 

 Nieuwe kandidaat: Erwin 

• Vrijwilligers voor redactieraad Ziezo: nieuwe kandidaten: Suzanne, Erwin, Frieda 

• Nog interesse voor begeleide groepsuitstappen door WG VTB & Vorming? Ideeën? 

  Voor een deel van het publiek toch interessant dat er begeleide uitstappen zijn,  

  blijven bewaken dat uitstappen niet te duur worden…  

• Wie wil de spaarpot uittellen?  2 kandidaten: Carine & Suzanne  

   Nieuwe batterij voor laptop dj mee aankopen  of een nieuwe laptop voor de dj? 

  Iedereen denkt na tegen de volgende ledenraad 

• Cinematickets – laatste 10 tickets á 6,50 euro p.p.  enkel leden met beperkt inkomen 

  extra 2
e
 Siniscoopkaart wordt aangeschaft door Zigzag  kan ontleent worden 

 door alle leden mits op voorhand het aantal beurten te betalen (6,50€ per beurt) 

• Algemene vrijwilligersvergadering op donderdag 20 februari van 13u30 – 15u30 

   aandacht vestigen dat je de ledenraad kan mee doen en mee beslissingen nemen, 

  ook vermelden bij nieuwe leden! 

• Nieuw aanbod Vrijuit (het vroegere fonds vrijetijdsparticipatie): nieuw aanbod in de kaft in 

het praatcafé  


