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2.2. ONTWERP VAN VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
 VZW DE BOLSTER  

                                        DD. 21.12.2017 GEHOUDEN TE BEERLEGEM 
 
Aanwezig: dhr. Veeckman, dhr. Vande Walle, dhr. Portier, mevr. Vander Massen, mevr. Billiau 
 
Waarnemer : mevr. Mathys  
 
Op uitnodiging : dhr. Bonte, dhr. Devriese 
 
Verontschuldigd : mevr. Verstraete, dhr. Taerwe 
 
Afgevaardigde gebruikersraad : mevr. Vandewalle  
 
Verslag: G. Bonte 
 
 
1. Ontvangst en stil moment 
 
2. Verslag vorige vergadering  
 
2.1. Verslag vergadering 31/08/2017 : wordt overhandigd (bijlage RVB 2017/025). 
 
2.2. Ontwerp verslag vergadering 26/10/2017 (bijlage RVB 2017/035) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2.3. Opvolging verslag vergadering 26/10/2017 : geen opvolgingspunten. 
 
3. VZW De Bolster  
 
3.1. Voorstel nieuw lid 
 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om mevrouw Els Mathys voor te stellen als nieuw lid van de Raad 
van Bestuur en dus tevens als nieuw lid van de Algemene Vergadering. 
 
4. Beleidsontwikkelingen : geen agendapunten. 
 
5. Financieel  
 
5.1. Ontwerp begroting 2018 (bijlage RVB 2017/036) 
 
Op de Raad van Bestuur werden de kasopbrengsten en kaskosten besproken. 
* Er wordt een ontwerp van begroting voorgelegd met een positieve operationele cashflow 
   van € 682.490.  
* Deze positieve cashflow wordt grotendeels gerealiseerd via looncomponent B en VIA middelen. 
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* We verwachten eind december een schrijven van het VAPH waarin sprake zal zijn van een aantal 
   besparingsmaatregelen. De eventuele gevolgen voor de begroting worden op een volgende Raad 
   van Bestuur in kaart gebracht. 
* In de begroting is sprake van een grote vrije cashflow (€ 601.369). We voorzien via het nalatenschap 
   van mevrouw C.D. immers een uitzonderlijke opbrengst van € 225.000. 
 
 Begroting 2017 (in euro) Begroting 2018 (in euro) 
Kasopbrengsten 18.946.641  18.890.174  
Kaskosten 18.257.792  18.207.684  
Operationele cashflow       688.849        682.490  
 
De begroting 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
 
5.2. Voorstel Investeringen 2018 (bijlage RVB 2017/037) 
 
Het voorstel van investeringen 2018 voor een totaal bedrag van € 260.000 wordt goedgekeurd. 
Grote investeringen zitten vooral bij vervanging van keukentoestellen, wasmachine, realisatie Wifi. 
 
6. Infrastructuur - bouwdossiers  
 
6.1. Infrastructuurprojecten : stand van zaken (bijlage RVB 2017/038) 
 
1) Nieuwbouwproject Kluisbergen  
Momenteel worden de diverse lastenboeken opgesteld. We hopen hiermee tegen eind maart klaar te 
zijn zodat het bijhorende kostenplaatje kan besproken worden op de Raad van Bestuur van april. 
De Raad van Bestuur vraagt speciale aandacht te besteden aan het lastenboek mbt de dakwerken 
(condensvorming, geluidsisolatie). 
 
2) Nieuwbouw NAH Ronse  
Op 1 december 2017 hadden we een overleg met Dhr. Larmuseau (zorggroep Eclips). Beide partijen 
willen uiteraard dat dit project eerstdaags verder kan uitgewerkt worden maar stellen vast dat een 
aantal gegevens eerst verder moeten uitgeklaard worden en op papier gezet. Zolang dit niet gebeurd is 
ligt het project stil. Op de Raad van Bestuur werden de 2 cruciale thema’s (financieel en juridisch) verder 
besproken. Hierbij werd nader ingegaan op enerzijds de specifieke ontstaansgeschiedenis, anderzijds op 
de samenwerkingsmodaliteiten. 
De Raad van Bestuur beslist om de nodige verduidelijking te vragen aan Dhr. Larmuseau, zowel omtrent 
de kostprijsberekening als omtrent de erfpachtregeling. Daarnaast zal het concept juridisch afgetoetst 
worden vóór de volgende Raad van Bestuur. 
 
3) Zorgdorpen Ronse 
We ontvingen ondertussen een kostprijsvoorstel vanwege de eigenaar. Via onderling overleg wordt dit 
de komende weken nog nader verfijnd. In de huidige plannen is er een uitbreiding voorzien voor De 
Bolster voor 22 cliënten. Die wonen in studio’s van 35 of 45 m² en betalen hiervoor respectievelijk € 400 
en € 450 huur per maand. Dit is vanuit het standpunt van de cliënten betaalbaar. De Bolster zelf neemt 
in deze constructie jaarlijks € 28.000 ten laste. Dit is een redelijk bedrag vanuit de wetenschap dat de 
uitbreiding met 22 cliënten onze cashflow ten goede komt én er ook een gemeenschappelijke ruimte van 
70 m² begrepen is in dit complex.  
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De komende maanden worden nog een drietal thema’s verder verfijnd : 
* finalisatie van de plannen zodat de bouwaanvraag kan ingediend worden 
* verfijning van de financiële modaliteiten oa wat betreft het luik leegstand 
* verfijning van de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met oa de vraag of de cliënten hun 
   huur betalen aan Zorgdorpen of aan De Bolster. 
De vorderingen binnen dit project zien er hoopgevend uit. Dit thema komt terug op de RVB van februari. 
We beseffen dat het aansluiten bij dit project een opportuniteit is. Indien we dit niet doen zal dit project 
toch gerealiseerd worden en zullen we met Zorgdorpen een concurrent hebben die in Ronse tevens de 
VAPH doelgroep zal ondersteunen. 
 
4) Renovatie hoofdgebouw Zwalm 
De voorbije maand werd aandacht besteed aan volgende praktische vraag : kunnen we de voorziene 
werkzaamheden uitvoeren terwijl alle cliënten in het hoofdgebouw verblijven ?  
Er werden een drietal scenario’s uitgewerkt waarbij de werken gefaseerd gebeuren en waarbij de 
cliënten naargelang de fase in een ander deel van het gebouw verblijven. Deze oefening resulteerde in 
een aantal belangrijke conclusies : 
* We kunnen de realisatie van de benodigde werkzaamheden niet uitvoeren terwijl alle bewoners in het  
   hoofdgebouw verblijven. Er zal dus moeten gekeken worden naar een extra/externe locatie. 
   Wat indien dit geen resultaat oplevert ? 
* Het eindresultaat van de renovatie moet beter omschreven worden. 
* Er moet een voortgangsmethodiek uitgewerkt worden. Daartoe vertrekken we van een droomscenario  
   waarbij het merendeel van de cliënten een grote kamer krijgt (inclusief douche en WC). In dit scenario 
   worden een aantal wensen uit de behoeftenota niet opgenomen. We moeten alles immers realiseren 
   binnen de oppervlakte van het bestaande gebouw. Dit scenario dient als uitgangspunt om een aantal  
   gegevens nader te bekijken, wat uiteindelijk moet resulteren in een verbeterd voorstel. Dit voorstel zal 
   daarna voorgelegd worden aan een architect en afgetoetst worden op de financiële consequenties. 
   
5) Afstemming regio Zottegem 
We hadden recent een overleg waarbij de win-win situatie voor beide partijen nogmaals werd toegelicht. 
Ondanks dit alles mogen we besluiten dat er op heden vanuit vzw De Hoop geen openheid is voor 
verdere samenwerking. We betreuren dit ten zeerste en zijn hier ook over verwonderd. In het nabije 
verleden zaten we immers aan tafel voor de realisatie van een gemeenschappelijk sociaal woonproject 
(via Inclusio). Onze huidige vraag ligt in het verlengde hiervan. 
Een mogelijke opportuniteit om via samenwerking onze werking in Zottegem te versterken valt hiermee 
weg. Dit neemt niet weg dat de verdere uitbouw van onze werking in Zottegem aangewezen blijft. 
 
7. Organisatieontwikkeling 
 
7.1. Beleidsplan 2018 (bijlage RVB 2017/039) 
 
Ons beleidsplan 2018 bevat veel strategische acties. Deze worden gestuurd door zowel interne als 
als externe evoluties. De grootste invloed gaat uit van Perspectiefnota 2020 waarbij de introductie van 
persoonsvolgende financiering (PVF) toonaangevend is. Op de Raad van Bestuur werd een toelichting 
gegeven bij de diverse acties geordend per strategische doelstelling. De meest cruciale thema’s worden 
hieronder opgesomd : 
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De cliënt 
1) Ondertekening van de individuele dienstverleningsovereenkomsten voor huidige cliënten. 
Naast het vele werk streven we ernaar om zoveel als mogelijk de bestaande zorg te continueren. Dit zou 
betekenen dat de totale zorggebonden personeelspuntenpot gelijk blijft voor de huidige cliënten. 
2) Opnamebeleid nieuwe cliënten 2018. We streven ernaar om minstens evenveel (zorggebonden) 
personeelspunten te realiseren als het vorig jaar. 
3) Optimaliseren van ons aanbod. 
 
De Regio 
4) Versterken van de samenwerking met zowel sectorale als intersectorale partners. 
5) Initiatieven nemen die de uitstraling van de voorziening bevorderen. 
6) Kennis opdoen over de eigen marktpositie. 
 
De medewerker 
7) Alternatieve functie-invullingen in overweging nemen. 
8) Interne (her)schikking van mensen en middelen voorbereiden : via uitwerking verdeelsleutel. 
9) Ondersteunen van individuele medewerker én de teamontwikkeling. 
 
De organisatie 
10) Werk maken van de zelfevaluatie : met speciale aandacht voor het in kaart brengen van de 
voortgang van ons meerjarenbeleidsplan op niveau van de clusters. 
11) Optimaliseren van interne processen in termen van effectiviteit en efficiëntie (oa via ZorgOnline). 
12) Realisatie van het infrastructureel masterplan : opstart nieuwbouwproject in Kluisbergen en evt in 
Ronse, beslissing omtrent samenwerking zorgdorpen en Zottegem. 
 
7.2. Fit-o-meter Tabor (bijlage RVB 2017/040) 
 
In 2017 vroeg De Bolster aan Tabor om op zoek te gaan naar de werkende krachten die de medewerkers 
en cliënten van alle vestigingen van onze organisatie met elkaar verbinden. Via deze externe audit 
werden de waarden die ons handelen richten (onze identiteit) in kaart gebracht : 
* de mens centraal 
* krachtgericht werken 
* de hartelijke professional 
* team als basis 
* openheid als grondhouding 
* coachende direct leidinggevende 
* creatief en vindingrijk 
* we feesten graag.  
Tenslotte merkte men op dat het merendeel van de medewerkers de missie/visie van De Bolster kent. 
De resultaten van deze audit werden teruggekoppeld aan cliënten en medewerkers. 
 
8. Medewerkersbeleid : geen agendapunten. 
 
9. Doelgroepenbeleid : geen agendapunten. 
 
10. Juridische dossiers : geen agendapunten. 
 
11. Netwerkvorming : geen agendapunten. 
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12. Varia  
 
12.1. Bolsterblad 2017 (bijlage RVB 2017/041) 
 
2017 was een feestjaar voor De Bolster. Ons feestprogramma bestond uit een waaier aan leuke en 
creatieve activiteiten. Aan elke organisator werd gevraagd om hiervan asap een verslag te maken. 
Dit geheel van literaire en fotografische pareltjes vormt de inhoud van het Bolsterblad 2017. 
Dit blad wordt traditiegetrouw op ruime schaal (2000 exemplaren) verdeeld. 
 
12.2. Vergaderkalender 2018 
 

Raad van Bestuur Algemene vergadering 
 22 februari 2018 om 17u30   
 26 april 2018 om 17u30  
 21 juni 2018 om 17u30   21 juni 2018 om 18u30 
 30 augustus 2018  om 17u30  
 18 oktober 2018 om 17u30  
 20 december 2018 om 17u30    20 december 2018 om 18u30 

 


