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Welkom voorzitter


De voorzitter heet de aanwezigen welkom en overloopt de verontschuldigingen.

Verslag vorige vergadering (12 september)
Het verslag wordt goedgekeurd met volgende opmerking:
 Philippe: De data van de vergaderingen werden in het begin van het jaar vastgelegd. De
twee laatste vergaderingen vonden toevallig telkens op een donderdag plaats. De data van
de vergaderingen van volgend jaar (2020) zullen op het eind van deze vergadering worden
vastgelegd.

Afrekening Isotopia


Er werd 1757,16 euro winst gemaakt. De verdeling ziet er als volgt uit:
o 3
Kindia
€ 192,45
o 1
Mama Kivu
€ 142,25
o 5
Verb. Vietnam
€ 242,66
o 8
OWW
€ 317,96
o 3
Broederlijk Delen
€ 192,45
o 1
Samugam
€ 142,25
o 4
Sora
€ 217,55
o 1
Imazighen
€ 142,25
o 1
SOS Filipijnen
€ 167,35

Advisering subsidies





De Noord-Zuidraad geeft positief advies over de subsidies 2019.
Het dossier wordt asap op het schepencollege geplaatst ter goedkeuring.
De betaling gebeurt rond eind november.
Alle aanvragen liggen ter inzage op het secretariaat.

Youca




Kurt:
o
o

Youca ging vandaag – 17 oktober – door.
Stad Izegem stelde 5 jongeren tewerk.
 Museum
 Sportdienst
 Jeugddienst
 Lokaal Dienstencentrum
 Dagje met de burgemeester
o Per jongere gaat 55 euro naar een goed doel.
o Dit geld komt van het budget van de Noord-Zuidraad.
Annelies:
o De leerling hielp de hele dag mee in het LDC.
o De taakinhoud was zowel logistiek als inhoudelijk.
o Er werd gewerkt in het dienstencentrum, maar evengoed werd de “Dag van verzet
tegen armoede” voorbereid.

Politieke en financiële actie 11.11.11
Financiële actie



De medewerkerslijst gaat rond voor de financiële actie.
Contactpersoon is Ingrid Verhaeghe (051 337 362).

Marktactie






De “Changemakers” van de Izegemse Vierdepijlerprojecten worden – zeer kort met foto en
korte tekst – op een éénduidige manier voorgesteld op het LED-scherm (incl. logo NoordZuidraad) op de Grote Markt en dit van zaterdag 9 t.e.m. maandag 11 november.
o Changemaker met foto en tekst doormailen uiterlijk tegen 23 oktober!
Tijdens de marktactie van zaterdag 9 november (start om 9.00 uur en iedereen aanwezig om
08.30 uur) staan enkele leden van de Noord-Zuidraad aan het LED-scherm om de 11.11.11campagne in de kijker te plaatsen.
o Kurt
o Philippe
o Odette
o Viviane
o Geert
o Sofie
Er wordt pompoensoep gemaakt door volgende personen:
o Nies
o Viviane
o André






Praktisch is er nodig:
o Tent
o Gasbekken
o Pollepels
o Servietten
o Potje voor vrije bijdrage
Er staat een reuzenorgel van zes meter.
Via Joxx zal een reuze “Toren van Pisa” staan. Het verhaal om de mensen aan te spreken:
“Aanspreking…
We hebben hier een nieuwe toren op de markt gezet, maar ik heb een probleem. Kan
jij mij helpen om de mannetjes op de toren te zetten zonder dat ze eraf vallen ? ….
Dankjewel, je hebt dit goed gedaan (of : het is niet gemakkelijk om op een scheve
toren te blijven staan, hé).
Onze wereld is een beetje zoals deze toren. Sommige mensen vallen eraf. Gelukkig
zijn er mensen die de wereld willen veranderen, zodat iedereen rechtop blijft staan.
We noemen ze “changemakers”. Kijk maar eens naar boven, naar het groot scherm,
wie dit allemaal zijn. Vanuit de Noord-Zuidraad van Izegem willen wij hen een extra
duwtje in de rug geven. (mijn organisatie … helpt ….. in …..).
Wil je dit ook doen door iets te kopen van 11.11.11 ? We hebben chocolade,
wenskaarten of fluostiften voor de prijs van 6 euro. Dankjewel voor je steun!”

Standbeeldenstunt



De nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 oktober zullen Bjorn en Sofie elk een standbeeld
(Blauwhuis en Grote Markt) knevelen, hiervan een foto nemen en doorsturen naar Thomas
(0485 52 33 88 of via thomas.segers@izegem.be).
Dit zullen we doen om de aandacht te vestigen op de krimpende ruimte voor de
changemakers wereldwijd. Naast het knevelen wordt ook een bordje achtergelaten met de
campagneboodschap.

Varia
Superadviesraad






Advies over het Meerjarenplan 2020-2025.
Donderdag 24 oktober om 19.00 uur in zaal ISO.
Verloop van de avond
o Algemeen financieel kader door Tom Verbeke.
o Inhoud door Bert Maertens.
o Adviezen rond investeringen / toelagen / exploitatiebudget per raad.
 Vb: Het standpunt van de Noord-Zuidraad inzake het budget voor Isotopia.
 Het budget van 3000 euro voor Isotopia wordt apart vanuit de raad beheerd
(niet in algemene pot Isotopia).
Graag aanwezigheid tegen begin volgende week bevestigen via thomas.segers@izegem.be.

Alternatief Eerlijk Ontbijt


Kurt:
o
o
o












Het doel van een alternatieve activiteit of actie moet “sensibiliseren” zijn. Goed
voorbeeld hiervan zijn de artikels in Izine.
Het mag niet zo zijn dat dit extra werk met zich meebrengt, noch voor de
vrijwilligers, noch voor de ambtenaar.
Rekening houdend met het oorspronkelijk doel van een adviesraad, nl. adviseren en
ondersteunen m.b.t. het mondiaal beleid.
Via de provincie of VVSG polsen naar good practices.
Sowieso is het niet makkelijk om een divers doelpubliek te bereiken.

o
o
Odette:
o Het langsgaan in de scholen is niet gelukt. Wel is de fototentoonstelling in de bib een
manier geweest om de mensen erover te laten spreken.
Kurt:
o Nochtans werd in de Prizma-scholen (tijdens de pedagogische studiedag)gewerkt
rond de SDG’s. Hier zijn toch zeker linken te vinden met Noord-Zuid.
o Ook in de MAVO- en PAV-lessen zijn er mogelijkheden.
Linda:
o Er zijn lespakketten vanuit de provincie en laatstleden was er van alles te doen rond
“wereldburgerschap’.
Kurt:
o De link met een leraar is noodzakelijk. Enkel via rechtstreeks contact zijn er zaken
mogelijk. Mailings naar de directie blijven vaak steken.
Geert:
o De organisatie van een projectenmarkt tijdens een pedagogische studiedag is een
mogelijkheid.
Viviane:
o Veel scholen hebben al eigen projecten die ze steunen.
Kurt:
o Miniondernemingen en studentenbedrijven zijn vaak op zoek naar goede doelen. Zij
kiezen dit in september, dus vroeg erbij zijn is de boodschap. Marlies Seynhaeve en
Peter Roose van Prizma zijn hier de aangewezen contactpersonen.
Kurt: Indien ideeën, graag doorgeven via thomas.segers@izegem.be.

Samenwerking andere raden






Samenwerking tussen de Noord-Zuidraad, Minaraad en Landbouwraad.
Gezamenlijk thema zou “Voedselstrategie” kunnen zijn.
Eventueel karretje aan een ander evenement hangen (vb: Boekenfeest).
Nood aan een werkgroep van 8 à 10 personen incl. de voorzitters van de drie raden.
o Wie heeft interesse? Graag een seintje naar de voorzitter en dit uiterlijk tegen eind
deze maand.
Vanaf begin volgend jaar gaan we hiermee aan de slag. Dan wordt een doodle gestuurd om
de geïnteresseerden samen te brengen.

Activiteiten leden






Sofie
o
Kurt
o

Kaas- en wijnavond Oxfam Wereldwinkel op 16 november in de Zonnebloemschool
om 18.30 uur.
Fahad is niet vertrokken naar Somalië wegens te gevaarlijk. Ondertussen wordt wel
verder gewerkt achter de schermen.

Viviane
o Kip Kivu op 24 november in de Bellevueschool.
Chantal
o Vietnamese Solidariteitsmaal op 20 oktober.
Geert
o Solidariteitsmaal t.v.v. projecten en missionarissen op 6 november om 12.00 uur in
Zaal Nele

VERGADERINGEN 2020
WOENSDAG 15 JANUARI OM 19.00 UUR IN MEILIEF
(AANSLUITEND NIEUWJAARSRECEPTIE IN BAR MEILIEF)

MAANDAG 16 MAART OM 19.30 UUR IN MEILIEF
DINSDAG 9 JUNI OM 19.30 UUR IN MEILIEF
DONDERDAG 8 OKTOBER OM 19.30 UUR IN MEILIEF

Voor verslag
Thomas

