p.a. dienst ontwikkelingssamenwerking
Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke
tel. 059/31.30.16
e-mail: erica.blomme@middelkerke.be
Middelkerke
Verslag Noord-Zuidcomité

Aanwezig:

woensdag, 22 augustus 2018

NZ/201-

F. Ampe-Duron, schepen;
C. Verbeeke, voorzitter;
A. Goudsmedt, E. Colyn, M. Luyssen, D. Vansteenkiste, leden;
P. Louwie, secretaris;

Verontschuldigd:

G. Van Der Kelen , lid;
M. Buts , plaatsvervangend lid;
S. Tratsaert, lid;

1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 20/06/2018 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 20 juni 2018 goed, met volgende opmerkingen.
Christine Verbeeke, de vroegere voorzitter vraagt het woord. Op de uitnodiging en de agenda van het
Noord Zuidcomité staat nog steeds haar naam als voorzitter. Ze verwijst naar haar schrijven van 28
november 2017, waarbij ze graag haar ontslag wil indienen als voorzitter van het Noord-Zuidcomité.
(zie bijlage)
In de vergadering wordt afgesproken dat ze op het verslag en de agenda vermeld staat als de
voorzitter, ontslagnemend!
Dorine Vansteenkiste, als nieuw lid, vraagt om vanaf heden opgenomen te worden op het verslag als
aanwezig lid. Haar gegevens worden doorgegeven aan het secretariaat
(dorine.vansteenkiste@live.be).
2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 22/08/2018 - goedkeuring
Er kan geen financieel verslag worden voorgelegd gezien de transfer van ING naar Fintro nog niet
gebeurd is. Alle formaliteiten zijn hiervoor vervuld, nl. de vorige volmachthouders van ING hebben
afgetekend en Fintro heeft deze documenten doorgestuurd naar ING. Fintro neemt opnieuw contact
op met ING.
Inmiddels zijn Patrick Louwie en Marc Buts volmachthouders bij de nieuwe rekeningen van Fintro.
Op de nieuwe rekening van Fintro zijn de inkomsten van Couleur aan Zee en Aperitiefconcert Leffinge
gestort.
Met dit budget zijn alle facturen inmiddels betaald.
Op de volgende vergadering wordt een volledig financieel overzicht voorgesteld.
3. Evaluatie aperitiefconcert Leffinge en Couleur aan Zee
Evaluatie Aperitiefconcert Leffinge
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Inkomsten

Uitgaven

Bar en worsten

3260 catering via Noela

inkomsten catering via gemeente €5/14p

70 kosten Michel Luyssen

108,86
595,63

wijn wereldwinkel
kosten Francine
totaal

3330

WINST

2278,1

Cross to Romania

759,36

Belgisaan

759,36

Ghana

759,36

68,6
278,81
1051,9

De winst wordt verdeeld onder de drie medewerkende vierde pijlers.
Er wordt opgemerkt dat er aan de bar en aan de afwas telkens één persoon te weinig was. Dit wordt
meegenomen voor volgend jaar. Francine geeft een pluim aan de twee personen van de afwas.
Er waren genoeg opdieners en de twee jongemannen van Belgisaan hebben bergen werk verzet.
Gezien de chips heel goedkoop waren, werden ze vlug verkocht. Niet alle 200 worsten werden
verkocht. De rest werd overgenomen door Michel en Francine. Volgend jaar worden er minder
worsten voorzien.
Door het warme weer was er minder verkoop van cava, spek en worsten.
Het was een geslaagde editie.
Evaluatie Couleur aan Zee

couleur aan zee
Inkomsten

Uitgaven

Bar en worsten
jetons via evenementen

totaal

WINST

3007,86 cadeau Erica

62,5

152 Oxfamdrank

791,9

jus de mer

359,37

Bar Solar

379,94

3159,86

1593,71

1566,15

Op het repaircafé was er een winst van € 419,6. Dit wordt samengeteld met de winst van Couleur aan
Zee en verdeeld onder de zes projecten.
€ 1566,15 + € 419,6 = € 1985,75. Dit bedrag wordt opgetrokken tot € 2.100 met werkingsbudget van
het Noord Zuidcomité. Iedere vierde pijler ontvangt binnenkort € 350.
Een herhalend aandachtspunt is de lauwe drank. Alle drank wordt pas op vrijdag in de frigo’s gestopt
en zijn tegen zaterdag niet volledig koud.
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1 stand is niet afgekomen. De vrijgekomen plaats werd ingenomen door Belgisaan.
De optredens waren goed maar veel te luid. De oorzaak ligt niet bij de pa, maar bij de eigen
versterkers van de groepen. Er wordt gevraagd om de grens op 85 decibel te leggen.
Gezien de tenten op zondag leeg blijven staan, wordt er voorgesteld om er een tweedaags
multicultureel weekend van te maken. Dit idee wordt voorgelegd aan de dienst evenementen.
Het is jammer dat Unicef niet meer komt. De medewerkers van Unicef waren in het verleden altijd
tevreden met de opbrengst op Couleur aan Zee.
Alle deelnemende vierde pijlers zijn tevreden met de eigen opbrengst.
4. Week van de duurzame gemeente
80 openbare besturen nemen deel aan de allereerste week van de Duurzame gemeente, ook
Middelkerke. Tijdens de campagneweek van 18 tot 25 september zetten zij hun duurzame helden in
de kijker.
Er wordt voorgesteld om onze plaatselijke hoeveproducten in de kijker te zetten, die door landbouw of
biolandbouw bij de boeren thuis wordt verkocht.
“Deze producten zijn altijd vers, gezond en lekker en je betaalt een eerlijke prijs voor jou en de boer.
Door rechtstreeks bij de boer te kopen, beperk je de transportkosten en verpakkingsmateriaal en is het
dus niet alleen milieuvriendelijk, je eet bovendien op het ritme van de seizoenen.”
Er zal gevraagd worden aan de plaatselijke producenten op deel te nemen aan de boerenmarkt van
22 september 2018. Naast de plaatselijke producenten worden de deelnemers van de boerenmarkt in
de kijker gezet met sensibiliseringsmateriaal van het VVSG.
Op 18 september wordt de SDG vlag gehesen voor het gemeentehuis. Op die manier wordt de
aandacht gevestigd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. (SDG’s)
Met de plaatselijke hoeveproducten in de kijker te zetten op de boerenmarkt spelen we in op twee
SDG’s: nl. geen honger meer en verantwoorde consumptie en productie.
Het Noord Zuidcomité zal er aanwezig zijn met een stand van OXFAM Wereldwinkel. Patrick werkt
hiervoor de verdere practica uit. Erica, Christine en Dorine helpen de stand bemannen.
5. 11.11.11. boekenbeurs
Het is de bedoeling om de 11.11.11. boekenbeurs, samen met het optreden van Jean Bosco Safari op
6 november 2018, te integreren in het thema “integratie”. In die zin wordt het ontwerp, die opgenomen
wordt in de Visit, voorgelegd aan de vergadering.
De Visit verschijnt op 15 september, en speelt in op de evenementen die plaatsvinden tot 30
november 2018.
Iedereen is enthousiast over het concept. Er is één probleem. We kunnen op heden nog geen
definitieve locatie meedelen van de boekenbeurs, maar de aanpassingen voor de Visit lopen af op
vrijdag 24 augustus 2018.
Het voorstel is om de boekenbeurs te laten plaatsvinden in Sint Jozef Middelkerke. De directeur is het
idee genegen, maar kan niet beloven dat tegen dan de werken aan de ingang en de trappengang van
de school zullen afgewerkt zijn.
Iedereen vindt de locatie ideaal. De Stille Meers, (gereserveerd) wordt niet meer in aanmerking
genomen (zie ervaring op ?? beurs) en veel andere opties worden overlopen. (sporthal Lombardsijde,
Ter Duinen, De Zwerver, …)
Er wordt voorgesteld om Sint Jozef Middelkerke in de Visit als locatie voor te stellen, en bij te sturen
indien nodig, via de Sirene, flyers, affiches, sociale media, ….Iedereen gaat akkoord.
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De 11.11.11. boekenbeurs wordt ondersteund door de campagnestand “allemaal mensen”,een
actiestand die bezoekers laat kennsmaken met oorzaken waarom mensen (al dan niet gedwongen)
migreren of moeten vluchten.
De verdere practica van de 11.11.11. boekenbeurs worden besproken in de volgende vergadering.
6. Optreden Jean Bosco Safari op dinsdag 6 november 2018
Het optreden vindt plaats op 6 november, om 20 uur in de Branding. De prijs van de tickets bedraagt €
13 en in de laatste week voor het optreden € 15. Hiervoor wordt samengewerkt met de cultuurdienst
die instaat voor de ticketverkoop.
Er wordt gewerkt met genummerde kaarten.
Tevens wordt de campagnestand “allemaal mensen” er geplaatst. (in de foyer of voor de ingang van
de concertzaal)
Voor en na het optreden is er een mogelijkheid om iets te drinken in de foyer. Het Noord Zuidcomité
verzorgt de bar en de opbrengst ervan is voor de vierde pijlers.
Aan het AGB wordt gevraagd om af te wijken van het principe om € 1 per ticket af te staan aan het
AGB.
7. Woordje van de projecten
Cross to Romania
28/9 – 13/10/2018: op werkreis naar Roemenie (Patarat)
9/9/2018: familiemaal in het Welzijnshuis: opbrengst wordt gebruikt om goederen te betalen die
gebruikt worden tijdens de werkreis
1/9/2018: Lopen voor Roemenië in de Calidris
Belgisaan
Jeanine kan omwille van gezondheidsredenen niet meer komen. Zij wordt vervangen door Ronny
Devriendt.
29/9/2018: Maaltijd 20 jaar Belgisaan
Joyce Vanwelsenaere geeft Emmanuel vergezeld naar het project in Thailand. Ze was onder de indruk
en heeft de smaak te pakken om het project ter plaatse te blijven ondersteunen.
Ghana
O’soe keert dit weekend terug naar huis. Het internet in het schooltje werkt al iets beter, maar is nog
niet optimaal. Ze zijn momenteel bezig aan een gebouwtje waar kan gegeten worden.
8. Varia
Landbouwweekend: er wordt niet aan deelgenomen. Gewoon infopanelen plaatsen heeft geen zin. Er
is gevraagd geweest dat Oxfam Wereldwinkel Oostende een stand ging bemannen. Na rondvraag is
er geen reactie gekomen.
Stock beddengoed Calidris: in de voormalige logies Calidris Westende bevindt er zich een stock
beddengoed: 26 kopkussens, 151 donsovertrekken, 33 matrasbeschermers, 126 onderlakens en 115
kussenslopen. Het college heeft Patrick aangeduid om deze stock te verdelen bij de Kringwinkel, de
Bethelkerk en de vierde pijlers. Ann is alvast geïnteresseerd.
Ann organiseert op 13/10 een filmavond. De film Demain wordt voorgesteld in de Kilt. Ze vraagt
logistieke ondersteuning: laptop, beamer, scherm en flyers. Het event wordt opgenomen in de digitale
evenementenkalender. Ze denkt nog na over inkomprijs en mogelijke hapjes.
9. Vaststellen datum volgende vergadering
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De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op woensdag 17 oktober 2018
om 20 uur in het Jeugdcentrum.

Voor verslag,
Patrick Louwie.
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