Permanent Welzijnsoverleg is sinds 1998 actief in Wetteren en erkend door de Vlaamse Overheid, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid & gezin, afdeling
Welzijn en samenleving als vereniging ‘ Waar armen het woord nemen’

JAARPLANNING Permanent Welzijnsoverleg 01/01/2012 – 31/12/2012
Januari ‘12











Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
Op zondag 29 januari Fotoshoots ivm boekje vrijetijdspas
Februari ‘12















Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
2 februari vorming ‘werken als werkstraf’
Carnaval – verkoop hotdogs en jenever tvv werkgroep cultuur
13 februari vorming ‘drugs en alcohol binnen de verenigingen’ ism CGG Waas en Dender
27 februari ‘ We kunnen veel leren van elkaar’ tandemwerking.
Op zondag 5 en 26 februari Fotoshoots ivm boekje vrijetijdspas
Maart ‘12












Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
14 maart ‘ode aan Ramses Shaffy in de Capitool
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
Op zondag 4 maart Fotoshoots ivm boekje vrijetijdspas

JAARPLANNING Permanent Welzijnsoverleg 01/01/2012 – 31/12/2012

April ‘12














Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
Vorming voor externen – CLB rond het thema vrijetijdspas
Bestuursvergadering – goedkeuring jaarrekeningen
Algemene vergadering
22 april 2012 Capitool ‘ De Barbier van Sevilla ‘
26 april 2012 Capitool ‘ De Beenhouwerij’
Mei ‘12













Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
12 mei voorstelling boekje ivm vrijetijdspas
12 mei Café Chansons in Cc De Poort
14 daagse tentoonstelling in BIB Wetteren ‘Armoede en cultuur’
Juni ‘12













Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
Werkgroep cultuur – VNWAWN Brussel
Rommelmarkt organiseren in de stadstuin tvv werkgroep cultuur
In jury zetelen ivm GIP leerlingen Sint jozef instituut
Juli ‘12

 Werkgroep sociaal restaurant
 Werkgroep ‘T Chakooske
 Werkgroep Cultuur sport en ontspanning

JAARPLANNING Permanent Welzijnsoverleg 01/01/2012 – 31/12/2012

 Werkgroep sponsoring en projecten
 Elke vrijdag sociaal restaurant






Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
Werkgroep cultuur – schildersatelier 5 sessies
Augustus ‘12












Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
Werkgroep cultuur – VNWAWN Brussel
Werkgroep cultuur – schildersatelier 5 sessies
September ‘12












Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
6 september 2012 ‘vlaaienverkoop op de markt ’ bezoekers kennis laten maken met werking PWO
Werkgroep cultuur – VNWAWN Brussel
Oktober ‘12















Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
17 oktober Dag Van De Armoede
Werkgroep cultuur – VNWAWN Brussel
Opstarten project Atevelde hogeschool Gent… meer later
Vorming naar externen aan de hand van resultaten Artevel hogeschool Gent
Samenwerking project rond armoede ism leerlingen Sint Jozef instituut Wetteren

JAARPLANNING Permanent Welzijnsoverleg 01/01/2012 – 31/12/2012

November ‘12










Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
Werkgroep cultuur – VNWAWN Brussel
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
December ‘12













Werkgroep sociaal restaurant
Werkgroep ‘T Chakooske
Werkgroep Cultuur sport en ontspanning
Werkgroep sponsoring en projecten
Elke vrijdag sociaal restaurant
Elke zaterdag tweedehandswinkeltje
Digitale nieuwsbrief 2 x per maand
Werkgroep ’T Chakooske Sinterklaasfeestje
2de en 4de donderdag van de maand onthaal sociale kruidenier
Werkgroep cultuur – VNWAWN Brussel
Soepverkoop actie voeren op de markt van Wetteren
Tevens behoort het PWO tot
 Stuurgroep Vrijetijdspas – Cultuur Wetteren
 Welzijnsraad
 lokale kinderarmoede
 op uitnodiging – socio culturele raad

In de loop van het werkjaar kunnen vorming en infosessies toegevoegd worden ( vraag en aanbod)

