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Verslag Noord-Zuidcomité    woensdag, 20 juni 2018    NZ/201- 

 

Aanwezig: F. Ampe-Duron, schepen; 
 
C. Verbeeke, voorzitter; 
 
E. Blomme, secretaris; 
 
A. Goudsmedt, H. Clybouw, E. Colyn, N. Dobbelaere, M. Luyssen, leden; 
 
P. Louwie, wnd. secretaris; 
 
M. Buts , plaatsvervangend lid; 

Verontschuldigd:  G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden; 
 

 

 

 
1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 18/04/2018 - goedkeuring 

Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 18/04/2018 goed. Suzy Tratsaert vraagt of ze consequent 
kan opgenomen in de lijst van aanwezige leden. In het vorig verslag was ze niet opgenomen in de 
ledenlijst. 

2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. xx/xx/20xx - goedkeuring 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd! 

Op de zichtrekening staat € 6229,43 

Op de spaarrekening staat € 2220,90 

Door de omzetting van Record naar ING, en het moeilijk werken met ING zijn er een aantal 
openstaande rekeningen. 

Hierom wordt voorgesteld om opnieuw te veranderen van bank. Recordbank is veranderd in Fintro, 
onze vorige bank en is bereid om aan dezelfde voorwaarden het NZC te ondersteunen. (makkelijk 
facturen binnenbrengen, kleingeld afhalen en makkelijk stortingen doen). 

De vergadering is hiermee akkoord. Marc en Patrick hebben vrijdagnamiddag een afspraak in Fintro 
om alles te regelen. Dan wordt opnieuw gekeken om de vorige volmachthebbers te schrappen. 

3. Evaluatie busreis en geef afval een tweede kans 

Evaluatie geef afval een tweede kans 

Een goed en mooi initiatief. Een gevarieerd en divers aanbod, uitgebreid genoeg voor de eerste keer. 

In de voormiddag weinig volk, vanaf de middag beter. Opvallend was de grote interesse voor de 
standen. 

De locatie blijft moeilijk, Christine maakt de opmerking om dit eventueel eens te herhalen in de 
sportzaal van Sint Jozef.  
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Aandachtspunt voor een eventueel volgend initiatief: geen gratis jetons en eten voor commerciële 
standen. Wel voor medewerkers en vrijwilligers. Ook nadenken over de hoeveelheid jetons.  

Inkomsten 

€ 250,50 cash 

€ 314 (aan ingeleverde jetons) 

Totaal: 564,50 

Kosten: 

€ 18,03 croque monsieur 

€ 126,87 drank Stille Meers 

Totaal: € 144,9 

Winst: 

 € 419,6 

Te verdelen over de 6 projecten: € 70 per project 

Evaluatie busreis 

Heel positief, iedereen laaiend enthousiast over het aanbod tijdens de dag. Alles is vlekkeloos 
verlopen. En vooral de gidsen vielen in de smaak. Voor herhaling vatbaar. 

 

 

4. Eerstkomende activiteiten: fairtradestand op de wekelijkse markt,  Aperitiefconcert, Couleur 

aan zee, Landbouwweekend, tweedehandsboekenbeurs in kader van 11.11.11. 

Fairtrade op de markt op donderdag 28/06/2018 

Patrick heeft met Eddy (de marktleider) een locatie afgesproken. Tijdstip opbouw vanaf 7u45. Marc 
helpt hierbij 

Bestelling voor proevertjes en voor verkoop is door Christine en Patrick geregeld. Alles wordt 
afgehaald op woensdag 27/06 vanaf 14u. 

Medewerkers op dag zelf: Marc, Christine V., Patrick, Erica en Francine. 

Een tent, tafels en inkleding zijn voorzien.  

Aperitiefconcert te Leffinge op zondag 1 juli 2018 

Optreden van Café con Leché, zij brengen wereldmuziek met een band van 14 personen.  

Inzet om het initiatief te organiseren: 

Cross to Romania: 9 personen 

Ghana: 5 personen 

Belgisaan: 3 personen 

Losse medewerkers: Christine Verbeeke, Greta Desimpelare, Wendy Vandenberghe en Patrick 

Totaal: 20 personen 

De medewerkers worden als volgt ingezet: 

BBQ en aperitiefbord spek voor de bek: Wim Desender, Daniel Neirinck en Daniel Warlop 

Kassa: Rony Devriendt + J 
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Bar: Johan, Martine, Francine en Wendy 

Afwas: Greta en Dorine 

Bediening: Ann, Nancy, Christine Goes, Christine Verbeeke, Patrick, 2 personen van Belgisaan 

Afruimen: O’soe + bedieners bij tijd 

Catering: het wordt gevraagd aan Noella en Gerard op catering te voorzien voor de band en de 
soundcheck. (16 personen). Per persoon krijgt de organisatie € 5 van het gemeentebestuur. Het 
contract wordt opgevraagd bij Bram Opstaele (dienst evenementen). De backstage en toiletten 
worden zeker op voorhand goed gepoetst. Francine geeft hiervoor opdracht.  

Prijslijst drank 

1 drankkaart kost €10, 11 vakjes. De drankkaarten worden in een neutraal kleur opgemaakt. 

SOORT DRANK VAKJES 

Water plat/bruis 2 vakjes 

Cola/cola zero 2 vakjes 

Ice Tea 2 vakjes 

Fruitsap  2 vakjes 

Picon (witte wijn) 4 vakjes 

Pils 2 vakjes 

Wijn rood/wit glas 3 vakjes 

Wijn rood/wit fles 12 vakjes 

Grimbergen blond 3 vakjes 

Grimbergen donker 3 vakjes  

Kriek 3 vakjes 

Chips paprika/zout 1 vakje 

Aperitiefbordje, spek voe je bek  3 vakjes 

BBQ-worst 3 vakjes 

Cava glas 4 vakjes 

Cava fles 15 vakjes 

 

De bestelboekjes worden op dezelfde wijze aangepast. Erica en Patrick zorgen voor voldoende 
drankkaarten en bestelboekjes. 

Drank- en eetstand 



p.a. dienst ontwikkelingssamenwerking 

Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke 

tel. 059/31.30.16 

e-mail: erica.blomme@middelkerke.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Zuidcomité –tel. 059/31.30.16 – email: erica.blomme@middelkerke.be 

De mensen van Cross to Romania zorgen voor de drank, wasbak, worsten, BBQ, houtskool. Opnieuw 
worden er 200 worsten besteld. Michel staat in voor logistieke ondersteuning. Er is aandacht voor het 
plaatsen van een dubbele toog. Cross to Romania zorgt voor een kassa.  

De twee frigo’s van de gemeente worden gevraagd. Bij navraag door Patrick op 21/06 kan dit niet 
meer. 

Voor de 200 broodjes wordt opnieuw beroep gedaan op de bakker in Slijpe. Christine Goes zal deze 
meebrengen. 

Er wordt gevraagd om wijnglazen van het gemeentebestuur te gebruiken. 

Er wordt ook nagevraagd om dichterbij over water te kunnen beschikken.  

De wijn van de Wereldwinkel wordt afgehaald door Patrick en tijdig bezorgd bij Michel.  

Opstart: 

Er wordt afgesproken om te starten om 9u30. To do: uitzetten van tafels/stoelen, nummeren van de 
tafels, tentjes inkleden, bar klaarzetten. Er wordt medewerking gevraagd van de jobstudenten voor het 
leggen van de dansvloer. Bij navraag op 21/06 kan dit niet en wordt dit niet gedaan. 

Afbouw:  

Er wordt verwacht dat iedereen meehelpt. Normaal gezien begint afbouw vanaf 15u. 

Medewerkers: 

De Tuktuk zonnehoedjes en eigen schortjes/t shirts worden gebruikt voor herkenbaarheid. De 
medewerkers drinken wat ze willen en iedereen mag een worst eten.  

Verdeling winst:  

De winst wordt verdeeld door de deelnemende 4
de

 pijlers.  

Materiaal allerhande:  

Wordt verder uitgewerkt door Patrick en voornamelijk afgestemd op Cross to Romania die de meeste 
aankopen op zich neemt en heel logistiek materiaal bijbrengt.  

Couleur aan Zee 

Aanwezige medewerkers: Patrick, Erica, Greta, Dorine, Nadine, Christine en een jobstudent. Patrick 
en Erica beginnen om 8u, de anderen op 9u/  

Ze staan in voor de Fairtradebar en Bar Solar. De bestelling van de drank is door Tijl gebeurd en nog 
eens door Erica gecontroleerd. Als lokaal bier wordt gekozen voor Jus de Mer.  

De koffiemachine wordt van de jeugddienst gebruikt.  

De inkleding wordt door Patrick en Erica verzorgd.  

De opbrengst wordt verdeeld onder alle projecten.  

Met de vierde pijlers heeft Tijl alles afgesproken. 

 

5. Varia 

Het Landbouwweekend en de boekenbeurs worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst. 

Francine stelt voor om in het najaar (nov/dec) een optreden van Jean Bosco Safari  te laten 
plaatsvinden in de Branding. Het past in het thema van 11.11.11. rond migratie en vluchtelingen. 
Blijkbaar past het levensverhaal van de muzikant hierin en wordt dit ook naar voor gebracht tijdens zijn 
optreden.  

De voorkeur gaat naar een zaterdag. 
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Het NZC vindt dit een goed initiatief en wordt hierin verder betrokken. 

Patrick neemt contact op met de Branding en het boekingskantoor.  

Francine stelt voor om op de volgende vergadering opnieuw het agendapunt “woordje van de 
projecten” toe te voegen. 

Erica wordt door iedereen bedankt voor haar jarenlange inzet op de dienst. Ze vertrekt met gemengde 
gevoelens.  

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 22/08/2018 om 19u30 in het 
jeugdcentrum. 

 

 

Voor verslag, 

Erica Blomme. 

 

 


