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Welkom voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en overloopt de verontschuldigingen.

Aktename verslag 11 februari
De algemene vergadering neemt akte van het verslag van 11 februari 2019.

Rondje + activiteiten leden
-

-

-

Geert
o Via de campagne “César in Guatemala” steunt Broederlijk Delen partnerorganisaties
o Er zijn koffiestops op diverse locaties en dit in drie opeenvolgende weekends
Chantal (voor André)
o Koffie in Sint-Vincentius op 28 maart in de namiddag
Joke
o Paaseierenverkoop t.v.v. Sora (6 euro / zakje)
o Film in Hooglede (Gulden Zonne)
o Inleefreis in de paasvakantie
Linda
o Al dan niet Ebola in de streek
o Gaat in augustus naar Congo

-

-

-

Nies
o

Jawa legde contact met gelijkaardige organisaties en versterken zo elkaar (vb:
antennepost om rolstoelen te herstellen)
Philippe
o Tegenvallende kaas-en wijnavond
o Enkele veranderingen binnen de vzw
Thomas
o Op 25 april Noord-Zuiddrink te Brugge met sprekers rond fondsenwerving

Vastleggen data vergaderingen
-

De vergaderingen starten telkens om 19u30.
Het dagelijks bestuur komt een halfuur vooraf samen.
Volgende vergadering worden vastgelegd.
o Donderdag
23 mei
Meilief 1
o Donderdag
12 september Meilief 2
o Donderdag
17 oktober
Meilief 2

Hersamenstelling
 Opmerkinging: De namen van de politiek afgevaardigden per partij werden nog niet aan de
administratie bezorgd. Op die manier was het niet mogelijk om iedereen uit te nodigen naar
deze vergadering.

Algemene vergadering kiest dagelijks bestuur
-

Annelies Demey, Bjorn Horré en Geert De Paepe stellen zich kandidaat voor het dagelijks
bestuur.

Algemene vergadering kiest voorzitter
-

Philippe Groenweghe stelt zich kandidaat als voorzitter.

Beslissing
-

Philippe Groenweghe wordt unaniem tot voorzitter gekozen.
Bjorn Horré en Geert De Paepe worden gekozen als leden van het dagelijks bestuur.
Philippe Groenweghe in hoedanigheid van voorzitter, Kurt Himpe (schepen) en Thomas
Segers (ambtenaar) worden lid van het Dagelijks Bestuur.
Annelies Demey wordt niet weerhouden als kandidate en dit in het licht van de stemming
rond artikel 3.6 van de vernieuwde statuten (zie hierna).

Wijziging statuten
-

-

De schepen overloopt de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De voorgestelde wijzigingen worden unaniem door de algemene vergadering goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen om artikel 3.6 te
formuleren als: “De Schepen voor Noord-Zuidbeleid en de begeleidende ambtenaar kunnen
geen voorzitter zijn, maar zijn lid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit
maximaal zes personen. De afgevaardigden van de politieke partijen vertegenwoordigd in de
gemeenteraad (zoals vermeld onder artikel 3.1) kunnen noch voorzitter, noch lid van het
dagelijks bestuur zijn.”
De definitieve versie én de versie met de wijzigingen wordt meegestuurd met dit verslag.

-

Thomas voegt punt toe aan de eerstvolgende gemeenteraad. De agenda van de
gemeenteraad wordt besproken op het schepencollege van 1 april. Zowel de statuten als het
verslag van deze vergadering maken deel uit van het dossier.

Varia
-

-

Thijs
o
Nies
o
Lieve
o

Voor verslag
Thomas

Wanneer wordt terug in gang geschoten rond Fair Trade Gemeente?
Nood aan iets meer orde tijdens de vergadering, zodat iedereen alles begrijpt en dat
er op die manier efficiënter vergaderd kan worden.
Graag wat uitleg omtrent hetgeen verscheen in de pers (HLN 22 maart – Benny
Proot) rond de trouwrecepties?
 Kurt: Eerst en vooral kan gemeld worden dat het artikel niet geheel juist is
opgesteld, maar aan dichterlijke persvrijheid is nu éénmaal weinig te doen.
Maar als antwoord op deze vraag. Er worden geen pakketten meer gegeven
aan mensen die trouwen. Wel zal hen de mogelijkheid worden geboden om
een receptie te houden in zaal Meilief. Blijkt dat daar meer en meer vraag
naar is (lees: minder kerkelijk huwelijken zorgen ervoor dat de ceremonie op
het stadhuis belangrijker wordt). Daarbij zouden dan Fair Trade dranken
geschonken worden. Met de concrete uitwerking (o.a. het vinden van
vrijwilligers hiervoor) is men volop bezig.
 Lieve: Is begrijpelijk, maar door het niet geven van de pakketten verlies je
een groot deel van de sensibilisering.
 Sofie: Kan er geen combinatie gemaakt worden met bijvoorbeeld een bon,
waardoor de mensen toch moeten binnenkomen in de Wereldwinkel. Of
beide, een receptie én een pakket.
 Kurt: Dit zal a.d.h.v dit verslag voorgelegd worden aan het schepencollege. In
dit kader ook even meegeven dat “het in contact komen met projecten en op
die manier sensibiliseren” meer naar voor kan komen op het Eerlijk Ontbijt.
Dit kan worden bekeken hoe dit verder wordt aangepakt.

