
 

 

 

 
IWEIN VAN AALST 

 

 

Verslag ledenvergadering van donderdag 27 januari 2022. 

 
 

Aanwezig:    Nestor Roseleth,, Freddy Maes en Martine, Willy Van der Voorde en Marie-

Paul, Willy De Smet en Rita, Johan Baten en Hilde, Ariël Van Den Bossche en Vera, Michel 

Verhelst, Dirk De Troch, Firmin Verbrugge en Nadine, Reddy  Van der Borght, Frans 

Jansegers en Annie, Luc Van Der Straeten, Eddy Merveillie, De Proft Maria. 

 

Verontschuldigd:   Michel De Gols, Harry Van Oers, Omer De Block , Tom Eelbode 

 

Voorstelling van het menu door onze Protocolmeester Willy Van Der Voorde : 

 

• Zeeuwse mosseltjes met prei , paksoi en chorizzo. 

• Simmenthal Entrecote met bordelaise saus, spruitjes en romanesco. 

• Chocolade cremeux met passievrucht en mango. 

 

 

Gastspreker:    omwille van een positieve coronatest kon onze gastspreker Dhr. Jan Louies 

niet aanwezig zijn om te spreken over  “ de geschiedenis van de Aalsterse cinéma’s ” 

 

Dit was voor onze penningmeester Freddy Maes het sein om samen met ons nieuw medelid , 

Dhr. Firmin Verbrugge , in de plaats een voorstelling van hun geesteskind  “ Denderkind 

VZW “   voor te bereiden . ( waarvoor dank) 

 

 Firmin Verbrugge werd aldus  aangekondigd als gastspreker :  

 

De vzw Denderkind werd in 2002 opgericht met als missie “ het inrichten en beheren van de 

groepsopvang voor baby’s en peuters.” 

Deze kinderopvang komt de ouders tegemoet in hun nood om hun kinderen op een 

pedagogisch verantwoorde manier opvang te bieden. 

Het educatieve proces van de kinderen sluit nauw aan bij het Pedagogisch Project van het 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

De vzw Denderkind vraagt aan de ouders een bijdrage op basis van het inkomen : de 

zogenaamde IKG , of inkomen gerelateerde bijdrage. 

 

De kernactiviteit is het verlenen van kinderopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. 



Daarnaast is er ook buitenschoolse opvang voorzien voor kleuters van de eerste en tweede 

kleuterklas op woensdag namiddagen en in de schoolvakanties. 

 

Er zijn intussen 11 kinderdagverblijven operationeel in en rond Aalst , die beschikken over 

alle vergunningen van “ Kind en Gezin “.  Het aantal personeelsleden bedraagt 44. 

Er zijn ook een aantal vrijwilligers die kunnen opgeroepen worden ingeval van ziekte of 

onvoorziene afwezigheden van het personeel. 

Deze vrijwilligers ontvangen ook een vaste vergoeding voor hun prestaties. 

 

Een aantal  pedagogische pijlers die zeer belangrijk zijn voor vzw Denderkind: 

 

-Het “wen-moment “ voor de eigenlijke kinderopvang. 

-Het welbevinden van het kind. 

-De regelmaat van de dagindeling. 

-De Ziko methode om de betrokkenheid van het kind te meten. 

-De communicatie met de ouders ( evolutie van hun kind) 

 

De vzw Denderkind is  nog in volle uitbreiding en zoekt nog panden om aan te kopen voor 

nieuwe kinderdagverblijven , alsook gemotiveerde vrijwilligers. 

 

Wie meer wenst te weten over vzw Denderkind en alle kinderdagverblijven kan terecht op 

de verzorgde webstek  “ denderkind.be” 

 

Johan Baten. 

Secretaris-verslaggever. 

 

 
 

 

 


