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Welkom voorzitter 
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en overloopt de (talrijke) verontschuldigingen. 

 De voorzitter verwelkomt Nele Descheemaeker die aanwezig is om “Fin de Congé (Isotopia) 
te evalueren. 

Verslag vorige vergadering (23 mei) 
Het verslag wordt goedgekeurd met volgende opmerking: 

 Philippe: “M.b.t. de stemming over het Eerlijk Ontbijt kreeg ik te horen dat iemand zich 
zowat “verplicht” voelde om mee te stemmen met de meerderheid. Ik wil benadrukken dat 
iedereen moet stemmen in eer en geweten. Niemand mag zich gepusht of ambetant voelen 
als het tot een stemming komt.” 

 
Isotopia 

 Op zaterdag 24 augustus vond Fin de Congé opnieuw plaats aan de Sint-Tillokerk. 

 De Noord-Zuidraad kwam 3000 euro tussen in de kosten van o.a. de groepen. 

 Na aftrek van de diverse kosten m.b.t. de uitbating van het “Noord-Zuidpodium” bedraagt de 
winst 2083.18 euro. Hier moet wel nog het bier van Mama Kivu worden afgetrokken. Vorig 
jaar bedroeg de winst 1280 euro. Een prima financieel resultaat dus. 

 Philippe geeft de vrijwilligers door. Op basis daarvan kan de winstverdeling gebeuren. 

 Muziek en animo werden zeer gesmaakt! 

 Praktisch gezien zijn er wel een aantal aandachts-en werkpunten: 
o Er moet een draaiboek zijn om eventuele afwezigheden op te vangen. 



o Werken met Brouwerij Rosseel was niet naar wens: 
 Slecht werkend materiaal 
 Onbereikbaar tijdens het weekend 
 Kwestie “Izegemse handelaars” dient meegenomen te worden door het 

stadsbestuur. Alternatieve leveranciers net buiten de stad moet kunnen… 
o De taken dienen op voorhand verdeeld te worden en niet op het moment zelf. 
o Het is niet correct dat de “opkuis” achteraf moet gebeuren door de stadsdiensten. 
o Er dient een goed systeem uitgewerkt te worden m.b.t. de bonnetjes en de drank die 

in drie verschillende chalets te verkrijgen zijn (voortoog, doorschuifsysteem, …). 
o De bedragen en de drankkaarten zijn voor verbetering vatbaar 

 Ronde bedragen gebruiken 
 Enkel drankkaarten van 10 euro en 20 euro 
 Werken met jetons (zie Sinksenfeesten) 

o Het systeem van de waarborg dient herbekeken te worden.  
 Cash betalen van bekers 
 Natuurlijk moeten de mensen dit ook nog gewoon worden. 

o Het einduur dient duidelijk gecommuniceerd te worden (vb: 1 uur na laatste 
optreden). 

o 1 roll-up banner verdwenen. 

11.11.11 en marktactie van 9 november 

Algemeen 
 Dit jaar gaat de campagne naar het hart van 11.11.11: Ze zetten changemakers wereldwijd 

op een voetstuk, omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn om 
verandering te brengen. 

o Passy, Thaïs, Red, Esperanza, Awad, ... zijn changemakers die streven naar een 
duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op 
hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door 
grote multinationals en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. 
Steeds meer komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. 

Politieke actie 
 De “Changemakers” van de Izegemse Vierdepijlerprojecten worden – zeer kort met foto en 

korte tekst – op een éénduidige manier voorgesteld op het LED-scherm op de Grote Markt 
en dit van zaterdag 9 t.e.m. maandag 11 november. Dit moet nog afgesproken worden met 
de communicatiedienst. 

o Changemaker met foto en tekst doormailen uiterlijk tegen 1 oktober!! 

 Tijdens de marktactie van zaterdag 9 november staan de leden van de Noord-Zuidraad aan 
het LED-scherm om de 11.11.11-campagne in de kijker te plaatsen. 

 De reuzenorgel van zes meter (250 euro – straatmuzikant Vroman) wordt door Geert 
vastgelegd. Waar en wanneer deze praktisch kan worden geplaatst wordt bekeken. Er is 
enkel elektriciteit nodig. Dit moet nog besproken worden met de verantwoordelijken van de 
wekelijkse marktdag. 

 Er rest nog enkel een creatieve manier om de mensen tot bij ons te krijgen en aan te 
spreken m.b.t. de politieke boodschap van 11.11.11. 

o Graag hierover nadenken tegen de volgende vergadering. Voorstellen mogen 
steeds worden doorgestuurd via thomas.segers@izegem.be.  

 Concrete uitwerking op de vergadering van 17 oktober. 

mailto:thomas.segers@izegem.be


Subsidies voor de projecten en werking 
Herinnering!! 

Rondvraag (o.a. activiteiten) 
 Philippe 

o Warme oproep om regelmatig naar elkaars activiteiten te komen. 

 Thomas 
o Superadviesraad over het Meerjarenplan op donderdag 24 oktober om 19.00 uur in 

zaal ISO. 
o Youca (vroeger Zuiddag) op 17 oktober. Stad Izegem stelt een 5-tal jongeren tewerk. 

Per jongere gaat 55 euro naar een goed doel. Dit geld komt van het budget van de 
Noord-Zuidraad. Dit staat geagendeerd op het college van burgemeester en 
schepenen van 16 september. 

 “Netwerkdag “Word Wereldburger” op 12 oktober (zie bijlage) 

 Geerwin 
o Spreker Luc Haeckens komt op 28 november naar de Leest met “Wie gelooft die 

reporters nog?”. 
o Warme oproep om van het “creditsysteem” (tot 300 euro) gebruik te maken om 

zaken te organiseren in De Leest. 

 Bjorn 
o In november weer naar de Filipijnen en om te kijken hoe het “schoolproject” vlot. 

Daarnaast eens kijken wat nieuwe mogelijkheden zijn. 

 Linda 
o Vijf weken in Congo geweest. Vrij onrustig en veel vluchtelingenkampen. 

 Dries 
o “Moeders voor Vrede” verkoopt kunstwerken te Ieper en dit tussen 20 oktober en 10 

november. 
o In oktober komen een drietal reportages “Esperanza” in Vrankcx. 

 Joke 
o Autozoektocht op 15 september. 
o Sora-feest op 19 oktober. 
o Boekenverkoop samen met vzw Kindia op Urban Move op 22 september. 

 Chantal 
o Vietnamees Solidariteitsmaal op 20 oktober. 

 Geert 
o Elke eerste woensdag vindt een solidariteitsmaal plaats in zaal Nele. De opbrengst 

gaat naar Izegemse projecten en de missionarissen. 
 

VOLGENDE VERGADERING 

DONDERDAG 17 OKTOBER OM 19U30 IN ZAAL MEILIEF 2 

 
Voor verslag 
Thomas 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


