
 
 

Verslag noord-zuidraad dinsdag 23 oktober 2018 

Aanwezig: Mia Jamaer, Dirk Kops, Johan Meysmans,  Noël Monteyne, Dirk Op de Becq, Remi 
Serranne, Oger Vaes, Josy Vandervorst, Patrick Vissers en Karina Bolsenbroek 

Verontschuldigd: Greta Lowel, Marc Michiels, Victoire Molemans, 
 
 
1. Goedkeuring verslag 19 juni 2018 
Het verslag van 19 juni 2018 wordt goedgekeurd. 
 
2. Goedkeuring formulieren subsidieaanvragen  
De formulieren “Aanvraag van een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking Inleefreizen” en 
“Aanvraag van een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking Project of sensibiliseringssubsidie” 
worden goedgekeurd. 
De aanvraagformulieren zullen zo snel mogelijk op de website worden geplaatst. 
 
3. Evaluatie Boortmeerbeek Feest 
De Noord-Zuidraad kan opnieuw concluderen dat ook deze editie van Boortmeerbeek Feest! een 
succes was. Met name het spelelement dat er in deze editie in is gebracht is heel goed ontvangen. 
Hierdoor bleven de mensen ook langer in de tent en kwamen er gesprekken op gang. 
De dag begon een beetje chaotisch, om 11 uur kwamen de werkmannen met de panelen en de tafels 
en banken, zonder dat er iemand van de Noord-zuidraad aanwezig was. Hierdoor was het onduidelijk 
waar de panelen moesten staan. Mia Jamaer vat dit nog even fijntjes samen: ´Als je nog wat gerief wilt 
hebben, moet je vroeg aanwezig zijn`. 
 
4. Subsidiedossiers: bespreken aanvragen 
De Noord-Zuidraad vraagt de administratie om een ontvangstmelding te sturen van zodra er een 
aanvraag is binnengebracht naar het voorbeeld van de sportraad. 
In het verlengde hiervan wordt gevraagd om ruim voor de indientermijn van 15 september de 
vrijwilligers in deze raad een uitnodiging te sturen als reminder om subsidie aan te vragen. 
De voorzitter heeft hier enige moeite mee, aangezien niet slechts de aanwezigen van deze raad een 
aanvraag kunnen indienen voor een subsidie in dit verband. Daarbij is hij van mening dat er enig zelf 
initiatief kan worden verwacht. In principe is er voldoende communicatie, zowel in de papieren 
nieuwsbrief als in de online nieuwsbrieven wordt melding gemaakt van het aanvraagmoment voor 
sensibiliseringsprojecten en/of inleefreizen. 
 
Patrick Vissers meldt dat er subsidieaanvragen binnengekomen zijn van SISP, Bollé Bollé, Quality of 
life Nepal en de Wereldwinkel. Stichting Maistriau zal deze keer geen aanvraag indienen.  
De verenigingen die nog een aanvraag willen doen kunnen dit nog deze maand doen. 
Van zodra de aanvragen binnen zijn, zullen deze worden ingescand en naar alle leden worden gemaild. 
 
5. Planning voorjaarsactiviteit 
Vorige vergadering meldde Dirk Kops dat hij een mogelijke spreker kent, de heer Pleizier. Deze pleit 
voor een compleet andere aanpak om steden in het Afrikaanse continent te bouwen waarbij hij ingaat 
tegen de huidige denkwijzen. Dirk Kops zal hier verder actie rond nemen. 



6. SDG (Sustainable Development Goal): verkennend gesprek  
Noel Monteyne heeft met de voorzitter van de Milieu adviesraad (MAR), Eddy van Bouwel, gesproken. 
Voor de MAR heeft de problematiek van duurzaamheid in de ontwikkelingslanden geen prioriteit. 
We zijn altijd welkom om de milieuadviesraad bij te wonen. Helaas gaat dat dit jaar niet meer lukken. 
Volgend jaar wordt de MAR opnieuw samengesteld en dan zouden we kunnen participeren. 
 
7. Samenwerking Haacht 
Patrick Vissers doet verslag van het gesprek dat hij deze morgen had met Hilde Vergruggen, ambtenaar 
van het GRIS van de gemeente Haacht. 
Het aantal leden daar is gelijk lopend 10 a 12 leden. Het subsidiereglement is ook gelijkaardig. 
Jaarlijks organiseren zij in het kader van GRIS een Afrika Filmfestival met standjes, proeverijtjes en een 
themafilm voor de jeugd in de middag en ‘s avonds voor de volwassenen. 
De kosten van deze themadag wordt betaald uit het jaarlijkse werkingsbudget van 35.000,00 EUR, de 
rest wordt verdeeld als subsidie voor de leden van het GRIS. 
 
Een goede tip die wij hebben onthouden hebben is hun samenwerking met het basisonderwijs. 
Waarbij die personen die een aanvraag doen voor een inleefrijs mondiale vorming een presentatie 
geven in de verschillende klassen van de basisscholen.  
Er is één grote middelbare school, Don Bosco, die zijn eigen werking hier rond heeft. 
 
Ook in Haacht zijn in het verleden al verschillende inspanningen verricht om de mensen te 
sensibiliseren, met matig resultaat. Boortmeerbeek scoort in dit kader heel hoog door tijdens 
Boortmeerbeek feest met alle leden present te zijn. 
 
Op onze vraag voor eventuele samenwerking is gezegd dat zij enkel het Afrika Film Festival 
organiseren, maar dat als er een activiteit door ons wordt georganiseerd zij die ook willen doorsturen 
naar hun leden en achterban daarvan. Hilde was zwaar onder de indruk dat wij Peter Verlinden 
vastgekregen hebben. Daarvoor was zeker ook vanuit Haacht belangstelling geweest. 
 
Besloten wordt om de start van de nieuwe legislatuur af te wachten voordat er over een 
samenwerking na wordt gedacht. De eerste vergadering van het GRIS in Haacht staat gepland op 29 
januari 2019.  
 
8. Varia 

 11.11.11 heeft 2 activiteiten: de quiz op 10 november is zaal Carpus zit al helemaal vol. De 
wijnavond op 8 december samen met oxfam wordt dit jaar ook muzikaal opgevrolijkt. Iedereen is 
hiervoor welkom in het oude cultuurhuis. 

 Oxfam organiseert op 3 december de cadeauavond. 

 Op 18 november is er een ptreden van het Worshkoor 
 
 

Volgende vergadering:  
dinsdag 22 januari 2019 

19.30 uur 
Schepenlokaal gemeentehuis 

(personeelsingang zijde station) 

 


