Verslag vergadering Verenigde Wijken 07/09/2022
1. Algemeen
➔ Aantal aanwezigen: 8 aanwezigen uit 7 wijkcomités

2. Agendapunten
2.1. Voorbereiding Netwerkmoment wijkcomités
Praktisch: dinsdag 15 november, 19u. – Trax
Planning:
18.45 u – 19.00 u
19.00 u – 19.15 u
19.15 u – 20.00 u

Ontvangst + drankje
Inleiding
Informatief/plenair luik
1) Toelichting subsidies: basissubsidies (+ coronafonds), projectsubsidies,
buurtcheque
2) Toelichting
wijkwerking:
overzichtskaart,
informatie
rond
verzekeringen, inspirerende buurtacties
3) Voorstelling Werkgroep Verenigde Wijken

20.00 u – 21.00 u
21.00 u – 22.00 u

Debattafels
Informele kennismaking wijkcomités + Mentimeter

Inhoudelijke uitwerking netwerkmoment:
Tijdens de vergadering Verenigde Wijken werd stilgestaan bij de voorgestelde invulling voor het
Netwerkmoment. We gingen met jullie input uit de vergadering van 21/06/2022 aan de slag en
werkten enkele mogelijke scenario’s uit. Hieronder kan je de gemaakte keuzes terugvinden:
o

Plenair gedeelte (vanuit wijkwerking)

Binnen het plenair luik volgt een toelichting vanuit de wijkwerking (Stad Roeselare) omtrent subsidies
voor wijkcomités:
•

Basissubsidies (+ toelichting coronafonds)

•

Projectsubsidies

•

Buurtcheque #VANRSL

Daarnaast wordt de website Buurten#VANRSL voorgesteld. Hierbij wordt een oproep gedaan om
inspirerende buurtacties met elkaar te delen. Bovendien presenteren we de vernieuwde interactieve
overzichtskaart van de Roeselaarse wijkcomités.
o

Voorstelling Werkgroep Verenigde Wijken

In een volgend luik is voorzien om onze werkgroep Verenigde Wijken voor te stellen:
•

Leden en samenstelling/vertegenwoordiging: leden worden opgeroepen om naar voren te
komen;
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•
•

o

o Welke wijk(comités) zijn momenteel vertegenwoordigd?
o Waarom neem je deel aan de werkgroep (eigen engagement)?
Voorstel: er worden doopsuikers op de tafels aangeboden ter attentie van de ‘geboorte’ van
de werkgroep Verenigde Wijken.
Toelichting door Thierry
o Doelstellingen en engagementen
▪ Ondersteunen van wijkcomités
▪ Informeren
▪ Adviseren
▪ “link maken met de Stad”
o Oproep:
▪ Leden voor ad-hocgroepen? -> bij interesse kan men de leden van de
werkgroep aanspreken (herkenbaar aan hun gekleurde naamkaartje)
▪ Input agendapunten/thema’s/werkgroepen?
o Vanuit wijkwerking wordt een aanzet voor de tekst voorzien
Uitwerking debattafels

Timing: 20.00u – 21.00u
 Gezien het belang van netwerken en informele gesprekken tussen wijkcomités, heeft de
werkgroep de voorkeur om de duur van de debattafels te beperken tot 60 minuten.
Formule: iedereen volgt alles, 2 groepen, dan ook nog eens opgedeeld zodat wissel met wie
samenzitten – vereist 4 moderators of sprekers, telkens eerst korte toelichting van het aanbod en
gekende vragen. Daarna volgt een debat aan de hand van enkele voorbeeldvragen. Doelstelling: input
voor de werkgroep, waarmee verder kunnen uitwerken
Inhoud debattafels:
Debattafel ‘Materiaal huren en delen’
Toelichting:

Toelichting door Stad Roeselare/wijkwerkers:
-

Debat:

Materiaalhuur via het Evenementenloket van de Stad
De provinciale uitleendienst
Voorbeelden wijkcomités die materiaal uitlenen/verhuren
➢ Wat?
Ervaringen,
aandachtspunten,
afspraken,
voorbeeldcontracten…

Is er bereidheid tot uitlenen van materiaal tussen wijkcomités? Ervaringen
omtrent het (ver)huren van materiaal? Wat mag niet ontbreken in een
huurovereenkomst?…
Mogelijke debatvragen:
-

Ervaringen bij huur van materiaal via de Stad/ de provincie?
Ervaringen bij huur via externe firma’s?
Ervaringen bij huur/uitlenen via platformen?
Welke wijkcomités beschikken over eigen materiaal?
Welke wijkcomités zijn bereid materiaal uit te lenen?
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-

Wie leent al uit?
Hoe loopt dit, afspraken (betaling, schade…)
Wat loopt goed, wat kan beter?
Welk materiaal wordt het meest gebruikt door wijkcomités/waar is
er het meest nood aan?

Debattafel ‘Hoe betrek je buurtbewoners uit je buurt?’
Inhoud:

Debattafel omtrent de thema’s vrijwilligers en communicatie. Hierbij wordt
toegespitst op de vragen: “Hoe kunnen we nieuwe leden voor ons
wijkcomité werven en behouden?” en “Hoe werven we (nieuwe)
deelnemers aan onze activiteiten?”
-

Toelichting:

Debat:

Hoe kan je het best/de meeste mensen bereiken? Via welk kanaal?
Hoe lang op voorhand nodig ik de buurtbewoners best uit?
Hoe bereik je een diverser publiek?
Hoe kunnen we buurtbewoners effectiever bereiken en betrekken?
Met het wijkcomité bereiken we vaak dezelfde mensen, hoe kunnen
we andere buurtbewoners beter betrekken?
Toelichting door de Stad omtrent:
- Tips voor vrijwilligers- en ledenwerving
- Toelichting door wijkcomité: voorbeelden wat werkt en wat werkt
niet?
Bv.: ook (klein)kinderen en familie uitnodigen voor activiteiten;
vernieuwende activiteiten organiseren (bv. comedy-avond,
petanque-toernooi,
sociale
(solidariteits-)acties
i.k.v.
coronacrisis/energiecrisis/overstromingen…)
Bv.: voorbeelden uit de Groene Herdersgoed en Sjepappe-wijk
Voorbeeldvragen:
- Hoe verspreiden jullie uitnodigingen/oproepen?
- Via welke kanalen communiceren jullie? Hebben jullie een
wijkkrantje, Facebookgroep…?)
- Met welke communicatie hebben jullie veel succes, wat werkt het
beste volgens jullie?
- Wie bereiken jullie gemakkelijk? Wat verloopt moeilijker?
- Verwachtingen
tegenover
vrijwilligers
in
2022
(vrijwilligersstatuut)…
- Wat is de gekste actie die je deed om mensen te betrekken?
- Hoe loopt het om nieuwe (jonge) leden aan te spreken?
- Hoe lang is men gemiddeld actief als (bestuurs)lid in je wijkcomité?
- Hoe worden taken verdeeld…, heeft dit een invloed op het
engagement?

Praktische uitwerking praattafels:
-

Sprekers → wordt verder bekeken vanuit wijkwerking;
Verslagnemers praattafels → afspreken met werkgroep op 8/11;
Uitwerking debat en brainstormmethodiek;
Organisatie tafels: doorschuifsysteem/ inschrijven in groepen/…
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-

Herkenbaarheid leden werkgroep: als moderator en aanspreekpunt: naamkaartjes in andere
kleur.

o

Mentimeter:
➔ Mogelijke vragen:
-

Wens je inspirerende buurtacties van je wijkcomité te delen?
Lijkt het je een idee om een wijktoer te organiseren langs de verschillende
wijken/wijkcomités?
Moeten we het netwerkmoment jaarlijks op een andere locatie/andere buurt
organiseren?
Hebben jullie interesse in een activiteit voor alle wijkcomité? Bijvoorbeeld een
interwijkenquiz. Heb je andere ideeën?
Is er nood aan algemene infosessies voor wijkcomités? Zo ja, over welke thema’s willen
jullie meer informatie?
Lijkt het nuttig een communicatiekanaal te organiseren waarbij wijkcomités tips kunnen
uitwisselen?

Andere:
•
•

•

Oproep aan de werkgroep: We voorzien tijdens het netwerkmoment een inspiratiehoekje met
voorbeelden van inspirerende buurtacties. → Bezorg ons gerust enkele foto’s en voorbeelden.
Uitnodigingen netwerkmoment: tijdens voorgaande vergadering was het idee om met
werkgroep de voorzitters van de wijkcomités persoonlijk uit te nodigen.
o We werken hiervoor een bestand uit met de te bedelen wijkcomités per gebied.
Oproep lidmaatschap van de werkgroep:
o Via aanspreken van de leden;
o Ideeënbus;
o Registratiemogelijkheid via de website;
o Input voor thema’s, vragen en noden.

2.2.Evaluatie infosessie verzekeringen
•
•
•

Infosessie verzekeringen 28/06
Wie nam deel aan de infosessie?
o 13 wijkcomités aanwezig
Wat leerde je bij? Wat was goed, wat kon beter? Verdere suggesties?
o De vrijwilligersverzekering was reeds bij enkelen gekend;
o Tijdens de toelichting kwam er veel theorie aan bod;
o Men geeft aan als feitelijke vereniging vaak hindernissen te ondervinden bij het
aangaan van een verzekering;
o Het was positief dat het onderscheid tussen een feitelijke vereniging en een vzw
werd toegelicht;
o Na de infosessie gaf een wijkcomité aan een bestuursaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten te hebben.
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=> De informatie rond verzekeringen wordt binnenkort opgenomen op de website
www.buurten.roeselare.be.

2.3.
•
•
•
•

Varia
Vraag naar stand van zaken Rackattack -> wordt verder bevraagd.
Toelichting 100 jaar Batavia
Toelichting ‘Er groeit iets’
Voorstel: communicatieplatform voor wijkcomités
o Vanuit de Stad maken we Whatsapp-groep aan voor de leden van de Werkgroep
Verenigde Wijken.
o We gebruiken hiervoor het nummer dat je doorgaf via het inschrijvingsformulier.
o Graag bevestigen via samenleven@roeselare.be indien je in deze Whatsapp-groep
opgenomen wil worden.

3. Afspraken
Volgende vergaderingen:
•

Voorbereiding Netwerkmoment (2): 8 november – 19.00 u, bar Trax.

•

Netwerkmoment wijkcomités: 15 november – 19.00 u, Trax.

•

Evaluatie netwerkmoment: 13 december 19.00 u, bar Trax.
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