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1. vorig verslag 

Vorig verslag wordt goedgekeurd! 

2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité - goedkeuring 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd! 

Op de zichtrekening staat € 7270,18. 

Op de spaarrekening staat € 2220,90. 

3. Evaluatie aperitiefconcert 

- Het weer viel mee, en de muziek was prima. 

- Ook al was er een andere inplanting, we hebben geen enkel probleem ondervonden. 

- Voor volgende editie, 1 frigo meer aanschaffen, en de dranken zeker vooraf koelen. Sommige 
dranken hadden veel te warm om op te dienen, zoals de witte wijn. 

- Zeker de helft minder ijsblokjes bestellen. 

- Op fb geen foto plaatsen met de opgebrachte centen, komt niet goed over! 

- Nancy heeft een inspanning gedaan om de shminken, heeft materiaal bijgehaald naar 
Nieuwpoort, heeft zich vrijgemaakt,…het comité is akkoord om Nancy een vergoeding van € 
50 te schenken. 

- Volgende keer geen kindergrime, maar wel een springkasteel. 

- Tof dat die 2 jonge meisjes een handje hebben meegeholpen, zonder te vragen. Niemand 
weet wie zij waren. 

- Het aperitiefhapje spek, viel in goede smaak. 
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- Onze voorzitter vond het jammer, dat het aperitiefconcert in Leffinge niet de nodige publicatie 
heeft gekregen. Het seizoen begon pas vanaf half juli, waardoor de reclame voor onze 
activiteit is weggevallen. 

Financieel verslag aperitiefconcert 2017: 

IN     UIT 

Kassa: € 2759,17   Onkosten Michel: € 424,04  

Drankkaarten: € 75  Onkosten Francine: € 266,61 

Terug maaltijd   Brood De Munter: € 90 

artiesten gemeente: € 50 Oxfam: € 96,50 

Overname Francine: € 61,35 De Ruytter: € 136,01 

   Beenhouwer: € 125 

 

TOTAAL IN: € 2945,52 TOTAAL UIT: € 1138,16  

Netto opbrengst: € 1807,36 delen door 6 projecten, is elk € 301,2266  

 

4. Evaluatie couleur aan zee 

- De muziek stond voor vele mensen en standhouders veel te luid 

- Jammer dat de Bar Solar stuk was, het is en blijft een eye-catcher. 

- Tijl heeft dit opnieuw heel goed gedaan! 

- Het is en blijft een heel mooi concept! 

Financieel verslag Couleur aan Zee: 

IN      UIT 

Kassa: € 2127,76    Carrefour: € 11,58 

Drankjetons: € 22    Oxfam: € 461,65 

    Ambacht bier: € 256,6 

    Water De Ruytter: € 18,82 

 

TOTAAL IN: € 2149,76   TOTAAL UIT: € 748,65   

Netto opbrengst: € 1401,11 delen door 6 projecten is elk 233,5183  

Elke vereniging krijgt na beide financiële verslagen te hebben goedgekeurd, een som van € 550. Deze 
som wordt eerstdaags overgeschreven op de rekening van alle 4

de
 pijlersprojecten. 

 

5. Landbouwweekend 

- In het weekend van 16 en 17 september, vindt het jaarlijkse landbouwweekend plaats. 

- Hiervoor zijn we nog op zoek naar een gepast invulling van het evenement. 

- Misschien in de vorm van een puzzel-maken? 

- Rond fairtrade, proevertjes van de nieuwe producten uit de wereldwinkel? 

- Wie kan hieraan meehelpen? Nadine, Christine, Wendy? 
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- Christine en Erica komen vooraf nog eens samen om te zoeken naar een invulling, wat er kan 

gedaan worden tijdens het weekend.  

6. Wereldcafé 

- De schepen vraagt om eens contact op te nemen met Bart Herremans van de Kringwinkel met 
de vraag of de Kringwinkelband nog speelt. 

- De jongeren vragen die ooit in het verleden steun hebben gekregen, om hierover eens met 
wat foto’s hun bezoek aan het zuiden te tonen aan de Middelkerkse bevolking. 

- Kijken voor een moderator. 

- Ondertussen zijn 3 vluchtelingen bereid om te getuigen op het Wereldcafé, en worden zij 
uitgenodigd in Brussel op een opleiding “storytelling”. 

 

7. Varia 

- Op dinsdag 10 oktober en dinsdag 17 oktober vindt fairtrade@school plaats. Wie kan 
hieraan meewerken? De schepen stelt voor aan de 4

de
 pijlers, om hun verhaal te doen rond 

hun werking tijdens ft@school. 

- Belgisaan: op zaterdag 30/09 vindt de jaarlijkse “Belgisaan Happening” plaats. Meer info bij 
Jeanine en Emmanuel 

- Cross to Romania: op zaterdag 2 september vindt de activiteit “sporten voor het goede doel” 
plaats in De Calidris. En op 10 september organiseert Cross to Romania hun jaarlijks 
familiemaal. Het bezoek aan Roemenië zal plaatsvinden tussen 29 september en 13 oktober. 
Flyers worden ter plaatse uitgedeeld! 

- Ghana/Akwaaba: de container met de zonnepanelen is goed aangekomen! O’Soe zal dan 
toch nog de panelen kunnen installeren. Er gaan ook nieuwe borden worden bevestigd in de 
klasjes. Geen groene krijtborden meer, maar witte die werken met stiften. En er zal een 
computer en verlichting aangekocht worden voor ’t schooltje. 

- Inti Sisa: op zaterdag 14 oktober organiseert het project een “dialoog mondiaal” in de Kilt, 
Westende. Getuigenis van jongeren in een uitwisselingsproject Brussel-Haïfa.Meer info bij 
Marc en Greta. 

- Hart voor Gambia: Helene meldde ons dat Ismaïla nog 2 jaar school zal bijdoen, met 
ondersteuning van “Hart voor Gambia”. Ook steunt Helene nog een mooi project ter Zelf zal zij 
er hoogst waarschijnlijk niet meer geraken… 

- STAR: via Cera heeft Tijl het nieuws gekregen dat zijn project werd weerhouden, en kan 
rekenen op steun. Hij kan beginnen met de start van zijn “cococinelle”. Deze mooi “gepimpte 
caravan” wordt uitbesteed of uitgeleend aan achtergestelde buurten. Het is een spelaanbod, 
met educatieve spelletjes. In Berlare werd een heus fairfoodfeest gehouden.  

- Infosessie voor VZW’s en feitelijke verenigingen: op dinsdag 12 september organiseert de 
informatiedienst een praktische infosessie rond het besturen van een vzw of een feitelijke 
vereniging: juridische, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van een vereniging. Deze 
avond is gratis, wel inschrijven voor 5 september bij Sonja Vanmaele.  

- 11.11.11.: de 2
de

 handsboekenbeurs zal plaatsvinden in het weekend van 11 en 12 november. 
Meer info volgt nog! Thema dit jaar gaat rond migratie: Allemaal mensen, onderweg naar 
beter! Voor meer info kan je nu al kijken op www.11.be/AllemaalMensen 
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8. Vaststellen datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 05/10/2017. 

 

 

Voor verslag, 

Erica Blomme. 


