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Aanwezig:

dinsdag, 25 april 2017

NZ/201-

F. Ampe-Duron, schepen;
C. Verbeeke, voorzitter;
E. Blomme, secretaris;
W. Vandenberghe, ambtenaar;
A. Goudsmedt, H. Clybouw, J. Leblanc, N. Dobbelaere, leden;
M. Luyssen, M. Buts , plaatsvervangende leden;

Verontschuldigd:

E. Colyn, S. Delys, G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden;
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, plaatsvervangende leden;

Verslag Noord-Zuidcomité dd. 04/02/2017 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 04/02/2017 (plandag) goed.
de

Enkel bij punt 6, bij het overzicht van de jaarplanning van de 4 pijlers bij “Cross to Romania”: Gerard
en Noëlla zijn niet volledig gestopt. Zij steunen het project nog waar nodig. En helpen af en toe wel
nog mee.
Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 25/04/2017 - goedkeuring
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat € 5916,81.
Op de spaarrekening staat € 2219,20
Donderdag 27 april gaan Nadine en ik naar de bank om een aantal betalingen te doen.
Evaluatie "Wak maar proper"
De solidariteitsavond was heel mooi, met een boodschap.
Maar veel te weinig aanwezigen, of bezoekers.
Het financiële luik:
Inkomsten: kassa bar €364, kassa inkom € 376, catering van de groep € 247,5 terug van de
gemeente, totaal in: € 987,5
Uitgaven: drank “De Branding” € 104,05, drank wereldwinkel € 90,75
Netto opbrengst: € 792,7 delen door 6 projecten = € 132
Het Noord-Zuidcomité stelt voor om het bedrag op te trekken naar elk € 200.
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Loopbaanonderbreking Erica
Ik ben sinds 10 april in loopbaanonderbreking in het kader voor medische bijstand van mijn mama.
Op dinsdag, donderdag en af en toe op vrijdagmorgen ben ik aanwezig.
Volgend jaar 1 augustus 2018, ga ik op brugpensioen!

Komende activiteiten: standje op de wekelijkse markt (fairtrade), busreis, aperitiefconcert,
couleur aan zee,...
-

18 mei: fairtrade@work: hiervoor vragen wij een vrijwilliger van het Noord-Zuidcomité om een
handje toe te steken tijdens deze activiteit. Hiervoor krijgt de vrijwilliger een gratis maaltijd +
drank. Deze actie zal plaatsvinden in de vernieuwde lokalen van het lokaal dienstencentrum.
Marc Buts komt een handje toesteken.

-

1 juni: stand op de wekelijkse markt: vooraf nog eens contact opnemen met Eddy
Pallemaerts, met de vraag waar wij juist mogen staan. We brengen chocolade (bij geen té
warm weer), wijn, thee, honing,…mee. We laten de mensen proeven aan de wijn en koffie.
Starten doen we vanaf 8.30 uur. Christine en Erica halen de producten in de wereldwinkel op
30 mei.

-

10 juni: busreis. Het artikel verschijnt in de eerstvolgende Sirene. De mensen moeten
ingeschreven zijn tegen 1 juni. Indien er geen 20 personen meegaan, nemen we de trein, of
een kleine bus. De maaltijd zal plaatsvinden in “Wok van Antwerpen”, de wok-gerechten
worden in buffetvorm aangeboden.

-

2 juli: aperitiefconcert: hiervoor komen we vooraf samen bijeen, om enkel deze activiteit te
bespreken. Afspraak op dinsdag 20 juni, om 19.30 uur, in het Jeugdcentrum. Jeanine wilt
afwassen (op voorwaarde dat dit samen is met Georges Keters). Start is voorzien vanaf
9.30 uur. Pijltjes voorzien, gezien er overal omleidingen zijn. Opnieuw de koelwagen
aanvragen bij De Ruytter. Alvast een voorstel is, om spek op de grill als aperitiefhapje aan te
bieden. Francine contacteert de groep dansers van vorig jaar. Het moedigt andere mensen
aan om op de dansvloer te gaan.

-

8 juli: Couleur aan Zee. De inschrijvingen lopen goed binnen. Al onze eigen NoordZuidverenigingen zijn ingeschreven. Mama Gambia ziet af van deelname. Zij zal geleidelijk
aan stoppen met alle activiteiten. Hopelijk kunnen we opnieuw beroep doen op de 2
jobstudenten, zij verzetten heel veel werk. We bestellen dit jaar eens “Brave Apostel” bij
Beirnaert, eens iets anders. Om 7.30 uur starten met de opbouw. Op CAZ zou “Cross to
Romania” graag “Roemeens bier” willen verkopen. Zal waarschijnlijk geen probleem zijn.

-

De schepen wist ons te vertellen, dat Ish volgend jaar naar de bib zou komen, en dat Els De
Schepper naar de Cultuurdienst komt met haar nieuwe voorstelling, rond verdraagzaamheid.

Varia, met nieuws uit de projecten
-

Inti Sisa Costa: de duurzame wandeling in Gooik, was een zeer geslaagde dag. Er waren
een aantal mensen mee van het Noord-Zuidcomité. En we hebben goeie contacten kunnen
maken met de collega van de dienst ontwikkelingssamenwerking, en kregen we een warm
onthaal van de schepen voor ontwikkelingssamenwerking.
De vereniging plant een activiteit in het najaar over Palestina. Er is een schooluitwisseling met
een aantal leerlingen uit de school van Greta met een groep jongeren uit Palestina.
De vereniging was aanwezig op “de dag van de 4
de
de 4 pijlerorganisatie voor subsidies.

de

pijler”, en heeft een dossier ingediend bij
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-

Cross to Romania: de gebruikelijke activiteiten in september blijven doorgaan. Op zaterdag 2
september “Sporten voor het goede doel”, het familiemaal op zondag 10 september, en in de
zomer zijn er de gebruikelijke rommelmarkten voor het goede doel. “Cross to Romania” is
eveneens de drijvende kracht achter het aperitiefconcert.

-

Ghana/Akwaaba: het project krijgt een mooie toelage (zakaat) van cvba Beauvent. Elk jaar is
deze coöperatieve op zoek naar duurzame projecten, en steunen zij goede doelen. Het
project zal investeren in het aanbrengen van zonnepanelen voor ‘t schooltje.

-

Belgisaan: de kaas- en wijnavond, was een groot succes. De leerlinge die het NoordZuidcomité een aantal jaren heeft gesteund, heeft haar diploma behaald. Tot nu toe heeft
Belgisaan al 369 kinderen een studiebeurs kunnen geven. In het najaar plant het project
opnieuw het Belgisaan Buffet.

-

Hart voor Gambia: zolang Mama Gambia het kan, blijft zij Ismaïla steunen. Mama Gambia
heeft ook steun gegeven aan “Kinderhulp Gambia”. Helene zal beetje bij beetje afbouwen.

-

STAR: Tijl is verontschuldigd

-

Wendy Vandenberghe: met spijt, neemt Wendy afscheid van ons. Zij krijgt binnen de
gemeente andere taken op de werf. Wendy dankt het Noord-Zuidcomité voor de vriendschap
die zij kreeg van de leden. Onze voorzitter vroeg aan de schepen of er vervanging is voorzien
voor Wendy, en of dat Erica hulp zal krijgen. Bij deze nog eens bedankt voor jouw
medewerking Wendy!

Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 20/6/2017, ter voorbereiding
van het aperitiefconcert op zondag 2 juli.

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:

Voor verslag,
Wendy Vandenberghe Erica Blomme.
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