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Verslag Noord-Zuidcomité    zaterdag, 02 februari 2019    NZ/201- 

 

Aanwezig: C. Verbeeke, voorzitter; 
 
A. Goudsmedt, E. Colyn, M. Luyssen, D. Vansteenkiste, S. Tratsaert, leden; 
 
P. Louwie, secretaris; 
 
M. Buts , plaatsvervangend lid; 
 
N. Lejaeghere, schepen; 

Verontschuldigd:  T. Vandenabeele, lid; 
 

 

 

 
1. Welkomstwoord schepen en voorzitter 

De schepen en de voorzitter verwelkomen iedereen op de jaarlijkse plandag.  

2. Voorstelling 4de pijlerprojecten 

Onze projecten stellen hun project voor aan de nieuwe schepen van ontwikkelingssamenwerking. Zie 
powerpoint als bijlage. 

3. Jaarplanning ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidcomité 

Zie powerpoint als bijlage. 

 Fairtrade op de boerenmarkt: in kader van week van de korte keten (van zaterdag 4 mei tem zondag 
12 mei 2019).  
Aanwezig op boerenmarkt van zaterdag 21 april 2019  
Groenhage leeft op zondag 5 mei 2019 
aanwezig op boerenmarkt in week van de fairtrade (woensdag 2 oktober tot zaterdag 12 oktober 
2019) 

 Busreis: op zaterdag 1 juni naar Antwerpen (oa Red Star Line museum) 

 Fairtrade maaltijd: wordt gekoppeld aan teamnamiddag gemeente- en ocmw personeel op 
woensdag 6 juni 2019 

 Aperitiefconcert Leffinge: zondag 7 juli 2019 

 Couleur aan Zee: zondag 14 juli 2019. Organisatie gebeurt niet meer door dienst evenementen, 
maar opnieuw door dienst ontwikkelingssamenwerking.  

 Fairtrade@school: maandag 7 tot vrijdag 11 oktober 2019. Nog geen concept bepaald. 

 Youth for change and action (zuiddag): donderdag 17 oktober 2019 

 Tweedehandsboekenbeurs: zaterdag 9 november, zondag 10 november en maandag 11 november 
2019 
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4. Jaarplanning 4de pijlerprojecten 

Zie powerpoint in bijlage. 

5. Opstarten procedure verkiezing nieuwe voorzitter 

In de statuten van het NZC (Art. 4) staat vermeld dat de voorzitter van het Noord-Zuid Comité wordt 
verkozen onder de stemgerechtigde leden via geheime stemming en bij gewone meerderheid. 
Kandidaturen dienen minstens een maand voor de verkiezing schriftelijk ingediend te worden bij de 
secretaris van het Noord-Zuid Comité.  

Erica Blomme stelt zich op de plandag kandidaat. 

Het NZC beslist éénparig om Erica Blomme vanaf heden (zaterdag 2 februari 2019) aan te duiden als 
voorzitter van het Noord-Zuid Comité. 

 

 

6. Financieel verslag - goedkeuring 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd.  

Op de zichtrekening staat € 5.300,09. 

Op de spaarrekening staat € 2.219,51. 

7. Visiebepaling ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidcomité 

Het Noord-Zuid Comité wil in de volgende legislatuur inzetten op:  

 Bestendigen van de huidige situatie NZC: verdere ondersteuning vierde pijlers 

 Verder blijven inzetten op fairtrade, korte keten,… 

 SDG’s zijn rode draad in volgende legislatuur: bevolking sensibiliseren via Sirene, koppeling naar 
eigen vierde pijlers 

 Verbinding met Europese samenwerking en Vrede  

8. Subsidie aanvraag Lu Wang 

Zie powerpoint als bijlage. 

Lu is vrijwilliger bij vzw Ujeli Care Centre in Pokhara Nepal, een organisatie die zich inzet voor gratis 
gezondheidszorg voor kansarme kinderen. Hij gaat er van 14 juli tot 28 juli 2019 vrijwilligerswerk 
verrichten. Hiervoor vraagt hij aan het college van burgemeester een schepen een toelage 
vrijwilligerswerk aan in het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking.  

Lu licht het project verder toe. 

Het project werkt op drie pijlers: 

Veilig drinkwater in elke school 

Preventief: EHBO, sexuele opvoeding, mond- en handhygiëne 

Curatief: zorg, doorverwijzing en opvolging. 

In 2018 heeft het project een ziekenhuis kunnen bouwen met beperkte middelen. Om het ziekenhuis 
draaiende te houden zijn er financiële middelen nodig. 

Lu vraagt aan het Noord Zuid Comité of er geen mogelijkheid is voor een financiële tussenkomst 
vanuit het comité.  

Er wordt unaniem beslist om € 500 te schenken aan dit waardevolle project. 
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Er wordt met Lu verder afgesproken dat hij vanaf heden verder uitgenodigd wordt op de 
vergaderingen van het Noord-Zuid Comité. Tevens is Lu bereid om de acties van het Noord-Zuid 
Comité te ondersteunen. 

 

9. Varia 

Vergaderingen Noord-Zuid Comité in 2019 

De vergaderingen van 2019 worden vastgelegd, en dit in functie van de diverse activiteiten: 

 Woensdag 20 maart 2019 

 Dinsdag 30 april 2019 

 Dinsdag 11 juni 2019 

 Woensdag 4 september 2019 

 Woensdag 16 oktober 2019 

 Woensdag 18 december 2019 

De vergaderingen vinden plaats om 20u. 

Nieuwe samenstelling Noord-Zuid Comité 

 Artikel 3: NZC wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de start van een nieuwe 
legislatuur 

 Oproep in Sirene maart/april 2019 

 Kandidaturen binnen voor 1 april 2019 

 Nieuwe samenstelling op vergadering NZC eind april 2019 

 

 

 

Voor verslag, 

Patrick Louwie. 

 

 


