
 

Verslag noord-zuidraad maandag 19 februari 2018 

Aanwezig: Patrick Vissers, Mia Jamaer, Dirk Kops, Johan Meysman, Remi Serranne, Oger 
Vaes, Josy Vandervorst, en Karina Bolsenbroek (verslag) 

Verontschuldigd: Cor Anthonissen, Greta Lowel, Marc Michiels, Victoire Molemans en Noël 
Monteyne,  

Op vraag van Schepen Remi Serranne zullen de vergaderingen van de noord-zuidraad voortaan op 

dinsdagavond plaatsvinden. 

 

1. Goedkeuring verslag 11 december 2017 

Het verslag van 11 december 2017 wordt goedgekeurd. 

Johan Meysman neemt voortaan deel aan deze vergadering in naam van Broederlijk Delen. 

 

2. Opmaak subsidiedossiers 

Patrick Vissers laat weten dat de subsidies nog altijd niet op de rekening staan, maar dat de betaling 

op dit moment wel klaar staat. 

Wat betreft het voorstel van Noël Monteyne over het standaardiseren van de opmaak van 

sibisidiedossiers wordt besloten om door te schuiven naar volgende vergadering, zodat hij dit zelf 

kan opvolgen. 

 

3. Voorbereiding voorjaarsactiviteit: Het Goud van Congo 

De voorjaarsactiviteit Het Goud van Congo vindt plaats op maandagavond 19 maart 2018 om 20.00 

uur in de gemeentelijke bibliotheek. 

Praktische afspraken: 

 Met het Davidsfonds is inmiddels gecommuniceerd dat zij de flyer met de informatie over deze 

activiteit zullen doorsturen naar hun achterban. 

 De locatie, het gelijkvloers, is intussen bevestigd door de bibliotheek. 

 Verwachte aantal bezoekers is tussen de 50 en 75 mensen. 

 De flyer zal nog worden aangepast met de inkomprijs voor studenten, die 8,00 EUR betalen in 

plaats van 10.00 EUR. 

Op de achterzijde van deze flyer zal worden vermeld dat de entreegelden worden besteed aan 

het project Robert Maistriau. En ten aanzien hiervan zegt Patrick Vissers dat de noord-zuidraad 

strikt genomen niet kan bepalen waar het geld naartoe gaan. Aan het college zal worden 

gevraagd of die akkoord gaat met dit voorstel.  

 Noël Monteyne zal de inleiding verzorgen. Hierin zou best ook worden genoemd dat het 

gemeentebestuur akkoord is met het goede doel. En wat de Stichting Maistriau in Congo zoal 

gerealiseerd heeft en wat het nog graag zou willen realiseren. 

 Receptie: De wereldwinkel verzorgt de drankjes (rode - en witte wijn, fruitsap en water) met een 

knabbeltje en chocolaatjes met koffieschilfers. Voor dit laatste product willen zij aanvullend een 

infostand maken rondom koffie en chocolade.  

Patrick Vissers zal bij de bibliotheek navragen of daar voldoende glazen beschikbaar zijn. En zo 

niet dat heeft het gemeentebestuur ook glazen. 



 De kassa zal door Mia Jamaer van de wereldwinkel worden meegebracht met wat wisselgeld. Zij 

zal samen met Josy Vandervorst de inkomgelden in ontvangst nemen. 

 Om alles klaartezetten wordt afgesproken om te verzamelen om 19.00 uur. 

 Patrick Vissers en Karina Bolsenbroek zullen met de bib de praktische kant bekijken en een paar 

dagen voordien zal zo nodig een mailtje gestuurd worden met de vraag om helpende handen. 

 Dirk Kops zal om 19 uur aanwezig zijn met het spandoek van de noord-zuidraad. 

 Rondom de promotie zal de klasieke weg worden bewandeld: website, lichtkrant, verzending 

naar Pers. Karina Bolsenbroek zal de flyer ook naar de middelbare scholen in Haacht en 

Keerbergen sturen. Deze flyer zal ook naar de leden van de noord-zuidraad worden gezonden 

zodat zij deze online naar hun achterbank kunnen doorsturen. 

 

4. Stand van zaken werkgroep Memorandum 

Dirk Kops meldt dat er een sneuveltekst bestaat die hij bij 111111 klaar heeft staan, die ook geschikt 

is als discussiedocument voor de volgende vergadering. 

 

 

 
Volgende vergadering:  
dinsdag 17 april 2018  

19.30 uur 
 

 


