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Aanwezig:
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NZ/201-

F. Ampe-Duron, schepen;
C. Verbeeke, voorzitter;
E. Blomme, secretaris;
A. Goudsmedt, E. Colyn, N. Dobbelaere, G. Van Der Kelen , leden;
P. Louwie, wnd. secretaris;
J. Adusei Owusu, M. Buts , plaatsvervangende leden;

Verontschuldigd:

H. Clybouw, J. Leblanc, T. Vandenabeele, M. Luyssen, leden;

1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 28/11/2017 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 28 november 2018 goed.
2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 20/01/2017 - goedkeuring
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat € 3568,80 vorige stand – 127,15 factuur Oxfam Wereldwinkel (drank 2
handsboekenbeurs) = € 3441,65 huidige stand.
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Op de spaarrekening staat € 2219,48.
3. Woordje van de schepen en de voorzitter
De schepen verwelkomt iedereen op de jaarlijkse plandag.
Er is een goede samenwerking, over de projecten heen, een goede verstandhouding, en hoopt dit zo
te houden.
Vanuit de dienst werden er heel wat activiteiten georganiseerd, de ene al wat succesvoller dan de
andere activiteit.
Zij zou heel graag opnieuw schepen willen worden voor ontwikkelingssamenwerking in de volgende
legislatuur.
Ook onze voorzitter verwelkomt iedereen op de jaarlijkse plandag.
Zij zal zeker nog actief meewerken met het Noord-Zuidcomité. Zij blijft nog 4 maanden
ontslagnemende voorzitter. Waar ze kan, zal ze zeker komen helpen met het Noord-Zuidcomité en de
de
4 pijlers en de dienst ontwikkelingssamenwerking.
Ze voelt zich niet meer “verplicht” om iedere keer aanwezig te zijn op de activiteiten als ze geen
voorzitter meer zal zijn.

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

p.a. dienst ontwikkelingssamenwerking
Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke
tel. 059/31.30.16
e-mail: erica.blomme@middelkerke.be
Hierdoor komt het dat de oudste in leeftijd (gezien de statuten van het Noord-Zuidcomité)
waarnemende voorzitter wordt in de toekomst, totdat we een nieuwe voorzitter hebben.

4. Evaluatie diverse activiteiten (11.11.11.,ft@school, Wereldcafé, YOUCA)
Deze evaluaties werden al besproken tijdens de vorige verjaardag.
5. Jaarplanning dienst ontwikkelingssamenwerking
Zie de powerpoint in bijlage.
6. Jaarplanning Noord-Zuidcomité
Zie de powerpoint in bijlage.
7. Jaarplanning 4de pijlers
Zie ook hier de powerpoint in bijlage!
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Sommige 4 pijlers konden niet aanwezig zijn op de plandag, en hebben zich verontschuldigd.
Suzy van “Womans Foundation of Nepal” zit momenteel in Nepal.
Tijl Vandenabeele van STAR kon niet aanwezig zijn gezien hij recent papa geworden is van een lieve
dochter Lilly.
8. Bedanking medewerkers en vrijwilligers
Met een hapje en een drankje, werden onze medewerkers en vrijwilligers bedankt voor hun inzet en
motivatie!
9. Varia
Zie in bijlage de powerpoint.
10. Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 27/02/2018.

Voor verslag,
Erica Blomme.
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