
 

 

 

 

Referentie: TS

Verslag: Algemene Vergadering Noord-Zuidraad Datum: 19/10/’21 

Aanwezig: Kurt, Nies, Mia, Annelies, Mieke, Odette, Dirk, Thijs, Victor, Ludwig, Geertrui (11.11.11), Thomas (ver-
slag) 

Verontschuldigd: Cindy, Brenda, Mathilde, Ann-Mie, Viviane, Eva, Sophie, Linda, Joke, Philippe, Bjorn, Geerwin, 
Geert, Jan, André  

  
Welkom 

• Verontschuldiging voorzitter 
• Welkom Geertrui Van Eynde (11.11.11) 

 

Verslag vorige vergadering (14/09/2021) 
• Algemeen goedgekeurd. 

 

11.11.11 
Inleiding Wereldhuis 

• Presentatie 11.11.11 West-Vlaanderen (zie bijlage). 
 
Politieke actie 

• Aan Belfius op de zaterdagmarkt op 30 oktober. 
• Reeds samengezeten met werkgroep. 
• Praktische zaken allemaal geregeld (tent / tafels / bankbiljetten / stencils / stroom / kookmateriaal / muziek). 
• Wie maakt de soep (totaal ± 20 liter = 4 à 5 liter p.p.)? 

o Victor 
o Viviane 
o Dirk 
o Sofie 

• Aanwezig de dag zelf 
o Viviane 
o Ludwig 
o Annelies 
o Joke 
o Sofie 
o Mia 
o Geert 
o Bjorn 
o Philippe 
o Victor 

• Er is een broodje voorzien om 12u00 in de refter van het stadhuis. 
 
Financiële actie 

• Invulformulier gaat rond en wordt nogmaals meegegeven met verslag. Graag verder aanvullen. 
• Verdere info via ingrid.verhaeghe@izegem.be of via 051 337 362. 

 

mailto:ingrid.verhaeghe@izegem.be


Advies subsidies 
• Leden krijgen een projectsubsidie van 381.38 euro. 
• De werkingssubsidie is nog steeds op basis van 2019. Deze bedraagt 312.04 euro. 
• Niet-leden krijgen een projectsubsidie van 200 euro. 

 
o De Noord-Zuidraad geeft positief advies omtrent de subsidies. 
o Het schepencollege beslist over alle aanvragen op basis van advies van de Noord-Zuidraad. 
o Uitbetaling gebeurt in de maand november. 

 
Fair Trade 
Najaar 
Geschenkenbeurs 

• OWW zou graag (i.s.m. een aantal andere Noord-Zuidverenigingen) een geschenkenbeurs organiseren.  
• Voorlopig zou dit plaatsvinden in zaal Nele, maar eventueel zou dit ook in de oude winkel van Strobbe kun-

nen.  
• Dit alles zou plaatsvinden op 11 en 12 december (10u tot 18u).  
• Doel is het tentoonstellen van producten en de uitbating van een cafeetje.  

o Zijn er nog andere NZ-verenigingen die willen deelnemen? 
 Voorbeeld: Bier Mama Kivu + kippenballetjes 

o Gewoon helpen kan eveneens. 
 
Eindejaarspakketten 

• Veel organisaties en bedrijven voorzien op het einde van het jaar of met nieuwjaar een attentie voor hun mede-
werkers of klanten. Deze actie is ideaal om fair trade bij de verantwoordelijken te promoten. We mikken dus 
zowel op eindejaarsgeschenken als nieuwjaarsattenties. Ken je zo’n organisaties of bedrijven? Spreek hen dan 
zeker aan.   

o Kurt: Zijn ook de scholen aangeschreven? 
• “Een fair trade pakket  is lekker, duurzaam én kwaliteitsvol, kortom een ideaal cadeau of relatiegeschenk! Te-

gelijk steunt u er onze partners mee in het Zuiden en draagt u op die manier bij tot betere ontwikkelingsmoge-
lijkheden in de derde wereld. Er is keuze uit een ruim gamma: wijnen , fruitsappen, koffie, honing,  lekkere 
ontbijtproducten, (h)eerlijke chocolade en allerlei versnaperingen.  Op https://shop.oxfamwereldwin-
kels.be/producten/  vindt u het volledige gamma, waaruit u een keuze kan maken voor een pakket  op maat van 
uw bedrijf, volgens uw budget en voorkeur.” 

 
Budget voor OWW vanuit Noord-Zuid 

• Vanuit de Oxfam Wereldwinkel werd de vraag gesteld of zij beroep kunnen doen op een tussenkomst vanuit 
het budget Noord-Zuidraad om hun activiteiten in het najaar financieel te ondersteunen. Dit betreft de geschen-
kenbeurs en de Kerstmarkt. 

• De Noord-Zuidraad beslist zelf over welke middelen ze aanwendt voor wat. 
• De Fair Trade trekkersgroep bestaat hoofdzakelijk uit mensen die ook in de Oxfam Wereldwinkel actief zijn. 
• De Fair Trade trekkersgroep helpt mee om de doelstellingen te realiseren i.f.v. de Fair Trade Gemeentetitel. Dit 

o.a. door de organisatie van een aantal activiteiten (kaas-en wijnavond, quiz, …) en door hun communicatie 
(o.a. rond World Fair Trade Day, Week van de Fair Trade, …) 

• De trekkersgroep Fair Trade staat zeker open voor extra leden vanuit de Noord-Zuidraad. 
o Wie wil de Fair Trade trekkersgroep vervoegen? 

 
Conclusie: 

o We voorzien dit jaar een maximumbedrag van 300 euro. 
o Volgend jaar wordt deze regeling herbekeken. Dit o.a. op basis van de jaarplanning van de Oxfam 

Wereldwinkel en de activiteiten die de Noord-Zuidraad zelf wil ontplooien. 
o Als er een platform wordt gecreëerd waar andere verenigingen mee kunnen aansluiten is dit zeker een 

meerwaarde. 
 
  

https://shop.oxfamwereldwinkels.be/producten/
https://shop.oxfamwereldwinkels.be/producten/


Varia 
Laatste oproep optreden De Leest 

• Reeds een 15-tal inschrijvingen. 
 

Nieuwjaarsreceptie 2022 
• Datum wordt eerst afgesproken met de leden van het Dagelijks Bestuur. 
• Alle data voor alle vergaderingen van 2022 worden eveneens vastgelegd. 

 
Ondersteuningstraject verenigingen 

• De perceptie leeft dat mensen steeds moeilijker te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te moti-
veren tot een vast engagement.  Vrijwilligers gaan permanent op zoek naar een plaats waar het leuk is én waar 
ze zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om een bijdrage te leveren. Dit betekent dat verenigingen, die 
nieuwe vrijwilligers willen aantrekken én behouden, meer dan ooit moeten nadenken over de wijze waarop zij 
vrijwilligerswerk vorm willen geven. Daarbij willen we jullie helpen.  

• We roepen hiervoor de deskundige ondersteuning in van vrijwilligerswerkwerkt.be. Vrijwilligerswerkwerkt 
verzorgt twee inspiratiemomenten waarin ze jouw vereniging meenemen in het idee hoe vrijwilligers zich anno 
2021 engageren en hoe je dat engagement kan capteren binnen de eigen werking. Kortom, samen maken we 
werk van een vrijwilligersvriendelijke context waar vrijwilligers een zinvolle bijdrage kunnen leveren en tege-
lijk kunnen genieten van de werking.  

• Het ondersteuningstraject gaat van start met twee inspiratiemomenten die doorgaan in Wallemote telkens om 
19u00. Deelnemen is volledig gratis en je kan met meerdere mensen uit jouw verenigingen aansluiten en dit 
op: 

o Donderdag 28 oktober  OF 
o Vrijdag 26 november 

• Na dit inspiratiemoment kan je als vereniging kiezen oom verder niets te doen (wat we niet aanraden ), ofwel 
kan je een minitraject doen op: 

o maandag (31/01, 07/03 en 04/04 telkens van 19.00 uur tot 21.30 uur)  OF 
o zondag (13/02, 27/03 en 24/04 telkens van 9.30 uur tot 12.00 uur)  

• Ofwel kan je opteren voor een doorgedreven individueel traject (afzonderlijke data worden in overleg be-
paald). 

 
Andere 

• Annelies: Wordt de Izegem Kadobon aanvaard in OWW? 
o Thijs gaat dit na. 

• Dirk: Ook via de Provincie West-Vlaanderen kunnen subsidies aangevraagd worden.  
o Rechtstreekse link: https://www.west-vlaanderen.be/initiatieven-met-het-zuiden  

 
 
 
 
 

https://www.west-vlaanderen.be/initiatieven-met-het-zuiden
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