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1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 27/02/2018 - goedkeuring 

Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 27/02/2018 goed. 

2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 18/04/2018 - goedkeuring 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd! 

Op de zichtrekening staat € 4904,43 

Op de spaarrekening staat € 2219,48 

3. Praktische afspraken "Geef afval een tweede kans", zaterdag 28 april 

Cross to Romania staat in voor het maken van croques voor de medewerkers. Zij zorgen voor alle 
benodigdheden + croque machine.  

De dranklijst wordt opgemaakt door de dienst. Er wordt ook gezorgd voor koffiemachine en 
thermossen vanuit de jeugddienst. 

Inti Sisa vraagt of er mogelijkheid is om bain maries te verkrijgen. Tevens 50 borden en 50 bestek.  

Francine vraagt om aandacht te schenken om tijdens de dag foto’s te posten op Facebook. Erica volgt 
dit op.  

Christine helpt de ganse dag mee.  

De opstart gebeurt vanaf vrijdagnamiddag.  

De flyer met alle medewerkers werd overlopen.  

De fototentoonstelling over voedselverspilling wordt er geplaatst.  

4. Komende activiteiten: busreis, aperitiefconcert, Couleur aan Zee 
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Op 09/06/2018 is er een busreis naar Brussel, georganiseerd door het Noord-Zuidcomité. In de 
voormiddag is er een vrij bezoek aan de Aboittoir met overdekte Foodmet. Over de middag wordt een 
Japanse champignonkwekerij bezocht, die zich bevindt in de kelders van Kuregem. Daar wordt er 
tevens geluncht: risotto met Japanse champignons. 

In de namiddag zijn er twee mogelijkheden: 

- Brussel verkennen met de bus 

- Wandeling doorheen Molenbeek 

Kostprijs € 35, alles inbegrepen. Het gemeentebestuur betaalt de bus en het Noord Zuidcomité om de 
2 gidsen te betalen. 

Het aperitiefconcert te Leffinge en Couleur aan Zee worden besproken op de eerstvolgende 
vergadering. 

Cross to Romania vragen zich af of het mogelijk is om twee tenten te voorzien op Couleur aan Zee. 
NZC heeft hier geen problemen mee.  

 

5. Evaluatie boerenmarkt 

Naar aanleiding van 25 jaar bestaan van de boerenmarkt was het Noord Zuidcomité aanwezig om 
fairtrade producten te promoten. Er was tevens een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.  

Er was heel veel volk en eveneens veel interesse voor de fairtrade stand. Er was een verkoop van € 
332,65. 

Wij willen nogmaals de vele medewerkers bedanken voor hun hulp. De attentie van Francine werd 
bijzonder gesmaakt.  

6. Varia 

Rekening Noord Zuidcomité: de huidige volmachthouders (Christine, Nadine, Erica en Sonja) dienen 
geschrapt te worden. 

Het Noord Zuidcomité is akkoord dat Marc Buts en Patrick Louwie volmacht krijgen op de rekeningen 
van het Noord Zuidcomité.  

Inti Sisa vraagt om op de derde donderdag van september, naar aanleiding van het 
Landbouwweekend en Luistervinken, opnieuw een activiteit te organiseren. 

Ann Ghana organiseert op 13/10/2018 een filmavond in de Kilt. Zaal is aangevraagd. De film is een 
documentaire rond duurzaamheid en milieu: “Demain”. Er worden hapjes en drankjes verkocht. 
Opbrengst is voor het project Ghana Akwaaba.  

7. Vaststellen datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 20/06/2018 om 19u30. 

 

 

Voor verslag, 

Erica Blomme. 

 

 


