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Middelkerke
Verslag Noord-Zuidcomité

Aanwezig:

woensdag, 17 oktober 2018

NZ/201-

F. Ampe-Duron, schepen;
A. Goudsmedt, M. Luyssen, D. Vansteenkiste, leden;
P. Louwie, secretaris;

Verontschuldigd:

C. Verbeeke, voorzitter;
E. Colyn, G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden;
M. Buts , W. Caron , plaatsvervangende leden;
S. Tratsaert, lid;

1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 22/08/2018 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 22/08/2018 goed.
2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 12/10/2018 - goedkeuring
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat € .4.176,2
Op de spaarrekening staat € .2.219,48
3. Evaluatie Week van de Duurzame gemeente en Fairtrade@school

Evaluatie Week van de Duurzame gemeente
Deze eerste week van de Duurzame gemeente vond plaats van 18 tot 25 september. Gedurende die
week werd de campagnevlag opgehangen voor het gemeentehuis. De vlag viel niet op tussen de vele
stellingen.
Op de boerenmarkt van 22 september 2018 werd in samenwerking met plaatselijke producenten “de
korte keten” in de kijker gezet. We haalden de Zeewacht met een mooi artikel. Het promoten van
verse hoeveproducten werd door alle marktkramers van de boerenmarkt bijzonder geapprecieerd.
Ook onze eigen Oxfamstand werd goed bezocht. Er is voor €111,5 verkocht geweest.
Francine vraagt zich af of er geen mogelijkheid is om tijdens de zomermaanden een pop up winkel
van Oxfam te vestigen in Middelkerke. Probleem is echter het vinden van vrijwilligers.

Evaluatie fairtrade@school
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Er werd dit schooljaar opnieuw gekozen om voor de derde graad van het basisonderwijs een fairtrade
actie uit te werken. Er werd gekozen voor een theatervoorstelling ‘de waterverkoper’. Vooral het
belang van zuiver water kwam hier naar voor.
Alle leerlingen van de derde graad van de basisscholen hebben kunnen kijken naar deze
theatervoorstelling. Er was heel weinig interesse van de leerlingen en de leraars. De monoloog was
helemaal niet interactief.
Erica maakt de terechte opmerking dat de voorstelling meer over duurzaamheid ging dan over
fairtrade.
4. Tweedehandsboekenbeurs
De locatie voor de tweedehandsboekenbeurs is definitief vastgelegd in Sint Jozef Middelkerke,
Kerkstraat 41a te Middelkerke.
Datum: zaterdag 10 november en zondag 11 november 2018, telkens van 10u tot 18u.
Op vraag van de directeur wordt de container met boeken niet geplaatst op de speelkoer, maar voor
de ingang van de school. Francine neemt contact met de directeur om eventueel toch de speelkoer te
mogen gebruiken.
Het overschot van de boeken wordt niet meer teruggebracht naar de loods, maar weggeschonken aan
kringloopwinkel of naar containerpark gebracht. Immers jaarlijks worden er vanuit de bib tussen de
8.000 en 10.000 boeken weggedaan voor verkoop.
Boeken worden op zaterdag 10/11 verkocht aan € 2 (5 + 1 gratis). Op zondag 11/11 aan €1 (5 + 1
gratis). Er wordt een extra actie ingevoerd op zondag 11/11 vanaf 15u: ‘vul je eigen kartonnen doos
met boeken aan € 5.
Affiches en flyers zijn verspreid bij de handelaars (via preventiedienst) en de openbare gebouwen. In
de week voor de boekenverkoop wordt flyer meegegeven met de kinderen van de basisscholen te
Middelkerke.
Er worden bij de firma Krekels twee nadarbanners gekocht om jaarlijks de boekenbeurs te kunnen
promoten. De kostprijs voor 2 pvc nadarhoezen bedraagt €177,87 (btw incl). Het ontwerp wordt
voorgesteld op de vergadering.
De bezoekers van de boekenbeurs kunnen opnieuw genieten van een drankje. Er wordt voorgesteld
om dit jaar Braven Apostel te schenken. De rest van de drank wordt gehaald bij de Wereldwinkel.
Aan de kerken van Middelkerke, Westende bad, Westende dorp, Lombardsijde en Leffinge worden
grote affiches van 11.11.11 geplakt op een verkiezingsbord.
Voorlopige inzet van vrijwilligers
Wanneer

Wat

Wie

Vrijdag 9 november 2018 vanaf
13u30

Uitrollen matten

Patrick

Klaarzetten tafels en
boekendozen op tafels plaatsen

Twee werkmannen

Boeken uitzetten

Marc, Nadine, Pascal Van
Looy, Patrick, Francine?,
Michel, ???

Vrijdag 9 november 2018 vanaf
16u

Aankleden van de zaal
Installeren van een kleine bar

Francine vanaf 14u

Erica?

Opzetten stand 11.11.11
Zaterdag 10 november 2018
van 10u tot 14u

Verkoop van de boeken

Dorine

Aanwezig zijn in de zaal

Ronny

Mooi zetten van de boeken

Patrick bij de opstart
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Instaan voor de bar
Zaterdag 10 november 2018
van 14u tot 18u

Verkoop van de boeken

Erica

Aanwezig zijn in de zaal

Francine

Mooi zetten van de boeken

Christine Goes

Instaan voor de bar
Zondag 11 november 2018 van
10u tot 14u

Wegbrengen cash geld

Patrick

Verkoop van de boeken

Ann

Aanwezig zijn in de zaal

Sonja

Mooi zetten van de boeken

Patrick bij de opstart

Instaan voor de bar
Zondag 11 november 2018 van
14u tot 18u

Verkoop van de boeken

Erica

Aanwezig zijn in de zaal

Marc

Mooi zetten van de boeken
Instaan voor de bar
Zondag 11 november vanaf 18u

Wegbrengen cash geld

Patrick

Opkuis

Patrick

Wegzetten boeken

Twee werkmannen

Wegzetten tafels

Michel + Martine, Marc + Greta,
Erica, Pascal

Oprollen matten

5. Jean Bosco Safari
De voorverkoop loopt niet goed.
Het optreden is bekendgemaakt via de Visit, komt in de Sirene van november/december, affiches en
flyers zijn verspreid.
Aan Pieter Devriendt (communicatiedienst) wordt gevraagd een facebookpagina te maken zodanig dat
dit kan gedeeld worden.
Francine maakt nog extra promotie bij KVLV.
Een warme oproep voor onze NZC-leden: maak zoveel mogelijk reclame voor dit optreden!!
Het optreden begint om 20u en er is een pauze voorzien van een half uur.
In de foyer kan er iets gedronken worden. Het NZC zal de bar openhouden.
6. Varia
-

Rony Devriendt wordt verwelkomd als nieuw lid van het Noord Zuidcomité. Hij
vertegenwoordigt Belgisaan, en dit in de plaats van Jeanine Leblanc.

-

De YOUCA Action Day wordt dit jaar georganiseerd op donderdag 18 november. In
Middelkerke zullen 7 leerlingen van BUSO Ter STrepe hun steentje bijdragen. Het
gemeentebestuur betaalt de vergoeding van €50 aan de leerling en deze jongere staat zijn
verdiende loon af aan een project voor leeftijdsgenoten uit het Zuiden (dit jaar een een project
die een duidelijke impact wil teweegbrengen op de vooruitzichten van jongeren en specifiek
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van meisjes in Nueva Prosperina, één van de meest achtergestelde wijken van Guayaquil,
Ecuador. Er zal €350 kunnen geschonken worden aan dit project vanuit Middelkerke.
-

Het NZC heeft in 2018 2 keer Wereldwinkelproducten gepromoot en verkocht. Dit op de
gewone markt (28/6) en de boerenmarkt (22/9). Bepaalde kopers wensten geen wisselgeld
terug, dit voor een bedrag van €24,67. Het comité beslist dit geld over te schrijven op de
zichtrekening.

-

Er kwamen 44 personen naar de filmvoorstelling “Demain” van Ghana/Akwaaba.

7. Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op woensdag 12/12/2018 om
20u in het Jeugdcentrum te Middelkerke.

Voor verslag,
Patrick Louwie.
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