
 

Verslag  

  
Titel verslag: Vergadering “Commissie communicatie” 

Datum en uur 

vergadering: 
06/07/2022 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (zaal Bosuil) 
  

Datum volgende 

vergadering: 
8 september 2022 om 10.00 uur 

  
 

Aanwezigen 

 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

Ludo Torfs Covoorzitter Sen. Guido De Beuckelaer Lid 

Helena Van der Steen Secretaris Steef Dockx Lid 

  Suzanne Van Poele Lid 

Frank Vercammen Sch. Senioren Diana Wijns Lid 

Verontschuldigd 

Jean Paul Nuyttens Voorzitter   

    

    

    

Afwezig    

    

 

1- Verwelkoming 

Onze a.i. voorzitter Ludo Torfs opent de vergadering en verwelkomt iedereen. 

 

2- Bijkomende vergaderpunten 

Geen 

 

3- Verslag vorige vergadering 27/04 

Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd 

 

4- Verslag vorige uitzonderlijke vergadering 3/05 

Dhr; Dockx geeft aan dat we over het punt “Taxicheques” zolang deze nog niet op punt 

staan liefst geen verdere communicatie moeten geven. Door de dalende aanvragen, 

gelinkt aan de 2 verschillende maximum bedragen die worden gehanteerd is er veel 

onduidelijkheid.  

 

5- Opstart digitale nieuwsbrief 
Te laat om aan te bieden voor de publicatie seizoen brochure. Zien wat toch nog mogelijk is. 

Aanschrijven van leden seniorenraad om activiteiten te melden voor de nieuwsbrieven. 

We denken o.a. ook aan algemene informatie zoals Bv :  over het Volksmuseum, hoe werkt een 

sociaal restaurant als “De Komeet” 

Voorstellen via mail op te sturen, zijn bespreekbaar + beslissing over publicatie (commissie) 



 

Automatische “link” voorzien voor de inschrijvingen “Nieuwsbrief” op de website  

Mailing lijst: maandelijks of ook met aparte “flash” = nog te bepalen 

Ook link te voorzien voor uitschrijving Nieuwsbrief + de voorzitter van de seniorenraad als 

verantwoordelijke uitgever vermelden  

Ludo zal voor de link en mailadres van de nieuwsbrief zorgen. Hij schrijft ook alle leden aan om 

input te leveren voor de Nieuwsbrief 

Kandidaten voor de redactie van de nieuwsbrief : Ludo Torfs, Steef Docks en Suzanne Van Poele 

 

6- Kandidaten om “commissie” te vervoegen 

Er hebben zich geen kandidaten gemeld. 

 

7- Digitale inclusie - studiedag 

Guido geeft toelichting van deze studiedag waar hij aan deel nam. 

Er werd weinig informatie gegeven, de organisatoren wilden voornamelijk informatie 

krijgen! 

Er waren 3 workshops:  

de 1st  met interessante tips – Guido zal die naar iedereen versturen 
de 2de over digitale toegankelijkheid, te weinig kennis bij sommige stads medewerkers, opvijzelen 

van die kennis is een must. 

Enkele regio’s in Antwerpen worden niet bereikt (bv St. Andries) 

De 3de was een minder interessant panelgesprek (bv over betalende TF gesprekken) 

 

We merken ook op dat tegenwoordig niets meer kan zonder inschrijving of afspraak : loket 

werking, politiediensten enz… dat is geen goede tendens!  

 

8- Varia 

Frank Vercammen geeft wat uitleg over het info moment betreffende het Wim 

Saerensplein. 

Opmerking: alleen de bewoners en winkels gelegen op het plein zelf werden uitgenodigd 

(inschrijving verplicht)  

Bewoners van 50m. verderop werden niet uitgenodigd, en kregen dus ook geen uitleg of 

informatie.  

Wil je op een participerende manier de mensen betrekken kom je vaak te laat doordat er 

reeds plannen / beslissingen werden genomen. 

- Volgende vergadering = 8/09/2022 om 10.00u 

 

Einde vergadering om 11.30u. 

 
  

Verslaggever/secretaris: 

Helena Van der Steen 


