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Verslag   RvB   Pastory   

22   +   26   augustus   2019   +   toekomstvisie   Uitleendienst  

 
 
Aanwezig  

Jeroen   Adriaensens,   Staf   Cannaerts,   Jolien   Clauw,   Bart   Gabriël,   Joost   Laperre,   Aldona   Van  

Haesevelde,   Mischa   Verheijden.  

 

 

1   --   Leden   VZW  

Aanvaarding   nieuwe   leden  

De   kandidaat   leden   -   Lut   joris,   Elke   Leyman,   Eva   Roeland,   Ann   Van   Hoof   en   Ann   Van  

Vaerenberg-   worden   opgenomen   als   lid   van   de   vzw.  

 

Communicatie   naar   de   leden   

Er   wordt   een   mail   gestuurd   naar   alle   leden   van   de   vzw   met   een   link   naar   het   verslag   van   de  

AV.   De   verslagen   zullen   met   ingang   van   het   verslag   van   de   laatste   AV   van   14   juli   2019   online  

te   raadplegen   zijn   via   de   website.   Leden   worden   verder   geïnformeerd   dat  

RvB-vergaderingen   openbaar   zijn   en   ze   dus   steeds   welkom   zijn   om   te   komen   luisteren.   Om  

de   contactinfo   van   leden   te   vervolledigen   wordt   hen   ook   hun   gsm-nummer   gevraagd.   We  

regelen   dan   ook   direct   dat   we   GDPR-proof   zijn.  
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Actie  

● Mischa   werkt   met   Aldona   in   de   werkgroep   communicatie   structuur   voor   de   website  

uit   om   daar   ook   de   verslagen   op   te   nemen.  

● Mischa/Aldona   maken   mailing   voor   leden.  

● Mischa   bekijkt   met   Bart   en   Jeroen   om   per   lid   ook   een   persoonlijke   beschrijving   op   te  

maken.  

 

 

2   --   Kerntaken   vzw   

 

De   RvB   bespreekt   de   nota   ‘ Werking   vzw   Pastory ’   en    verdeelt    de   in   de   nota   opgenomen  

verantwoordelijkheden    als   volgt:  

Staf:   voorzitter.  

Mischa:   secretaris.  

Jolien:   penningmeester,   toezichthouder   financiën.   Om   het   financieel   beheer   meer   structuur  

te   geven   beslist   de   RvB   extern   advies   in   te   winnen.  

Tot   slot   wordt   stilgestaan   bij   het    organiseren   van   de   werking   /   overleg   van   de  

werkgroepen   /    de   Pastory   bewoners.  

 

Actie  

● Mischa   bespreekt   met   Staf   wat   er   administratief   op   punt   gezet   moet   worden:  

verzekeringen,   EGW,   neerleggen   statuten   en   nieuwe   leden   RvB   formaliseren.  

● Jeroen   geeft   Mischa   toegang   tot   Google   account   Pastory.  
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● Bart   vraagt   Frédéric   Vanwalle   om   internetinfrastructuur   te   bekijken   en   optimaliseren.  

Huidige   provider   Scarlet   werkt   ontoereikend.  

● Staf   vraagt   Etienne   Bracke   om   de   RvB   te   adviseren   over   de   financiële   structuur.  

● Aldona   vraagt   Rik   Demunnynck   of   hij   bij   Janes   Antonissen   (vzw   jong)   wil   polsen   of   hij  

de   boekhouding   van   de   vzw   wil   voeren.   

● Jolien   vraagt   dat   aan   Stijn   Vercruyssen.  

● Staf   plant   een   maandelijks   informeel   overleg   met   een   open   karakter.   Deze  

samenkomst   is   ook   het   moment   waarop   mensen   nieuwe   ideeën   kunnen  

voorstellen/toelichten.  

● Bart   vraagt   Hans   Demol   voor   de   werkgroep   ‘Onderhoud   gebouw’.   Ook   Joost   wordt   bij  

deze   werkgroep   betrokken.  

 

Bart   vraagt   aandacht   voor   verbreding,   een   meer   overkoepelende   werking   tussen  

werkgroepen   en   meer   naar   buiten   gericht.   Dit   wordt   verder   opgenomen   en   concreet  

gemaakt   in   de   vergadering   over   de   visie   op   maandag   26   augustus   2019.  

 

3   --   Overleg   met   de   stad  

De   RvB   gaat   akkoord   met   de   verslaglegging   over   het   overleg   met   de   stad   in   het   verslag   van  

de   AV   van   14   juli   2019.  

 

Er   wordt   besloten   tijdens   een   afzonderlijke   vergadering   op   dinsdag   3   september   2019  

dieper   in   te   gaan   op   de   toekomstvisie   voor   de   Pastory,   samenwerking   met   de   stad   en   de  

tijdelijke   invulling   van   de   kerk.  
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4   --   Toekomstvisie   Uitleendienst  

 

Bart   deelt   dat   bij   SIVI   het   gevoel   leeft   dat   de   Pastory   de   Uitleendienst   wil   loslaten.  

De   Pastory   beaamt   dat   de   Uitleendienst   om   structuur   vraagt   en   er   niet   uit   de   losse   pols   met  

vrijwilligers   gewerkt   kan   worden.   Voor   de   Pastory   is   er   echter   geen   mogelijkheid   om   een  

betaalde   kracht   op   de   werking   van   de   Uitleendienst   te   zetten.   In   zekere   zin   ontgroeit   de  

Uitleendienst   de   Pastory.   Voor   het   welzijn   van   de   Uitleendienst   is   het   een   logisch   gevolg   dat  

deze   nu   loskomt   van   de   Pastory   en   een   eigen   leven   gaat   leiden.   De   RvB   is   trots   dat   de  

Pastory   als   broedplaats   van   de   Uitleendienst   deze   vruchten   afwerpt.   Het   is   dan   ook  

belangrijk,   zeker   richting   overleg   met   de   stad   en   het   benadrukken   van   de   rol   en   functie   die  

de   Pastory   in   de   wijk   speelt,   dit   te   kunnen   benadrukken.   Als   de   Uitleendienst   loskomt   van   de  

Pastory   zou   dit   dan   ook   moeten   worden   vervangen   door   een   nieuw   initiatief   als   uithangbord  

van   de   Pastory.  

De   RvB   besluit   dat   er   duidelijkheid   moet   komen   richting   SIVI   en   plant   een   overleg   met   Ann  

Van   Hoof   van   SIVI.   Voorstel   is   maandag   26   augustus   om   20u.  

Aanvullend   verslag   vergadering   met   Ann   Van   Hoof   (SIVI   op   26   augustus   2019  

Ann   licht   toe   dat   er   verschillende   bewegingen   aan   de   gang   zijn:   

● Nieuwe   bestuursstructuur   in   de   Pastory.  

● Nieuwe   invulling   van   de   kerk   en   Pastory   (tijdelijk   en   definitief).   

● Interne   beweging   binnen   SIVI:   enerzijds   de   organisch   gegroeide   driehoek   tussen   drie  

deelwerkingen:   boetiek   vincent   (2de   handswinkel),   't   overeten   (mobiele   keuken)   en  

de   uitleendienst   die   steeds   meer   in   de   richting   van   een   repairhub   lijkt   te   evolueren.   

Anderzijds   is   het   voor   Ann   steeds   moeilijker   te   verantwoorden   is   naar   de   RvB   van   SIVI   qua  

personeel   en   werkingsmiddelen   een   werking   ondersteunt   die   gevestigd   is   in   een   ander  

gebouw   en   eigenlijk   toebehoort   aan   een   andere   werking.   Ook   voor   lokale   werkingen   en  

beleid    is   het   steeds   meer   onduidelijk   wie   (welke   organisatie)   het   aanspreekpunt   is   van   de  

uitleendienst.   
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Ann   vraagt   duidelijkheid   te   scheppen   over   hoe   de   Pastory   zich   verhoudt   ten   aanzien   van   de  

Uitleendienst   op   korte   en   lange   termijn?   Wie   neemt   welke   rol   verder   op   omtrent   de  

uitleendienst?   Welke   visie   en   missie   we   willen   ontwikkelen?   Hoe   we   omgaan   met  

vrijwilligersbeleid,   kwetsbare   groepen,   de   locatie   en   de   consequenties   ervan?   .  

En   vandaar   mijn   vraag:   

De   RvB   Pastory   toont   begrip   voor   de   uiteenzetting   van   Ann.   Staf   herhaalt   het   hierboven  

beschreven   bereidheid   van   de   Pastory   om   de   band   met   de   Uitleendienst   te   knippen.   De  

Pastory   wil   wel   betrokken   blijven   als   partner   bij   repair   cafés.   Voor   de   verhuis   van   de  

Uitleendienst   uit   de   Pastory   wordt   beslist   te   wachten   op   meer   duidelijkheid   over   concrete  

budgetten   vanuit   de   stad   in   het   najaar   van   2019.   

 

Actie  

Staf,   Bart   en   Jeroen   maken   een   lijst   op   voor   de   boedelscheiding   van   de   materialen   van   de  

Uitleendienst   en   bekijken   wat   er   nog   geregeld   moet   worden   voor   verzekeringen   en   de  

rekening   van   de   Uitleendienst   die   nu   op   naam   van   de   Pastory   staat.  
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