
 
 

Verslag Jumelagecomité 13/08/2019 

 

Aanwezig: A. Henon, voorzitter; 

D. Deschagt, penningmeester; 

A-L Proot, secretaris; 

V. Decock, W. Wauters, A. Deley, B. Verdonck, K. Baeckelandt, Fr. Deschacht, A. 
Levecque, B. Slembrouck, leden; 

Verontschuldigd: T. Proot, schepen T. Dedecker 

   

Vergadering geopend om 19:35 uur. 

 

Verslag 

  

1. Bespreking nieuw Huishoudelijk Reglement (Anne-Laure) 

Het huishoudelijk regelement werd ter voorbereiding reeds door Arsène en Anne-Laure 
kritisch bekeken en wat aangepast. 

Het was vandaag de bedoeling om het huishoudelijk reglement met alle leden onder de 
loep te nemen, maar de waarnemend algemeen directeur heeft gevraagd om dit eerst zelf 
te mogen bekijken omdat er zaken zijn die er vermoedelijk niet thuis horen. Daarom wordt 
deze bespreking uitgesteld.   

Het nieuw huishoudelijk reglement zal op de installatievergadering goedgekeurd worden 
door het nieuwe jumelagecomité.  

Opmerkingen over huishoudelijk reglement door Freddy: 

- hij vraagt als de verslagen van de werkvergaderingen ook aan alle leden kunnen 
bezorgd worden. De meerderheid van de vergadering heeft dit liever niet omdat er 
toch in elke gewone vergadering verslag wordt uitgebracht over de 
werkvergaderingen. Er zou een overload aan mails ontstaan.  

- Hij vindt dat de begeleider van een busreis geen vergoeding zou mogen krijgen en 
moet betalen zoals de deelnemers. Hiermee gaat de meerderheid wel akkoord.  

2. Oproep kandidaten JC (Anne-Laure) 

In De Sirene van september zal een oproep staan voor nieuwe kandidaten voor het 
jumelagecomité. Dit zal via een digitaal formulier verlopen. Begin september zullen alle 
huidige leden en kandidaten, die zich in de loop van dit jaar hebben aangemeld, een mail 
krijgen van Anne-Laure om zich digitaal terug kandidaat te stellen. Tot en met 15 
september zal men zich kunnen kandidaat stellen.  

 

3. Verslag uitstap Rauschenberg (Arsène) 

Arsène heeft de organisatie op zich genomen, ter vervanging van Fons.  

Er waren 28 personen mee. Men was heel tevreden over de reis. Het weer was heel goed. 
Arsène heeft 2 dagen met burgemeester opgetrokken. Rauschenberg heeft zelf een mooi 



 
 

verslag gemaakt van het bezoek. Het bestuur van Rauschenberg vond het spijtig dat er 
geen mandataris aanwezig was van Middelkerke. 

Binnen 2 jaar wil Rauschenberg naar Middelkerke komen. 

2022 is het 50 jaar bestaan van de jumelage tussen Rauschenberg en Middelkerke: 
Rauschenberg stelt zelf voor om dit ook in Rauschenberg te laten plaatsvinden. 

 

4. Bezoek Glabbeek 17-18 augustus (Anne-Laure) 

Anne-Laure deelt de uitnodigingen uit aan alle leden.  

Zaterdag 17 augustus 

Rond 16u30 komen de fietsers toe in de Dunnepanne. Aan de Plassendaelebrug worden 
de 12 fietsers van Glabbeek opgewacht door 3 fietsers van de Mc Chouffes en worden 
begeleid naar de Dunnepanne. In de Dunnepanne wordt iets aangeboden om te drinken. 
Voorzien budget: € 200. 

Lokale genodigden: leden van jumelagecomité, burgemeester en schepenen, pers 

Wie zal er om 16u30 in de Dunnepanne zijn? Freddy, Vera, Arsene,  

Zondag 18 augustus 

Ca. 150 bezoeker van Glabbeek komen om 11u toe op de markt.  

We zullen de spandoek van he jumelagecomité aan een nadar hangen op de markt. (kijkt 
Vera voor) We wandelen van de markt naar het Normandpark, waar het Apero Sundays 
zal plaatsvinden. Iedereen krijgt een eet-/drankkaart t.w.v. € 4 voor op Apero Sundays. Op 
het podium zal onze burgemeester de bezoekers van Glabbeek welkom heten. 

Om 20u terug afspraak op de markt om ze uit te wuiven. A-L checkt als de markt OK is als 
locatie om te vertrekken.  

Voorzien budget: € 600 

Lokale genodigden: leden van jumelagecomité, burgemeester en schepenen, pers 

Anne-Laure nodigt de pers uit. 

 

5. Marktfest Ettlingen 22-23-24-25 augustus (Arsène) 

Arsène gaat met de camionette met het bier en materiaal op donderdag. Vera en Freddy 
rijden elk apart op vrijdag.  

Volgens het huishoudelijk reglement wordt er gevraagd te carpoolen en indien dit niet 
wordt gedaan, moet men de vervoerskosten zelf betalen. De vergadering beslist toch om 
de vervoerskosten volledig aan beide terug te betalen.  

Is het mogelijk om een partytentje van de gemeente te gebruiken? Volgens Anne-Laure 
zal dit mogelijks geen probleem zijn, op voorwaarde dat er een tentje beschikbaar is. Het 
zou van woensdag 21 tot en met maandag 26 augustus zijn. A-L vraagt als er één 
beschikbaar is, maar de kans zal vermoedelijk klein zijn omdat er op maandag fakkeltocht 
is.   

Schepen Tom D. heeft een uitnodiging ontvangen voor een ontbijt, maar verontschuldigt 
zich. 

Arsène heeft ook een uitnodiging gekregen en zal naar het ontbijt gaan. 

 

6. Bezoek Kolping Ettlingen aan Middelkerke op 6-8 september (Kristien) 



 
 

Het programma en de uitnodiging werd door Kristien per mail doorgestuurd naar alle 
leden.  

Kolping komt met een 30tal bezoekers.  

Vrijdag 6 september: 

15u30 ontvangst in Ter Zelte met koffie en pannenkoeken. 

André zal helpen met de ontvangst.  

Zaterdag 7 september: 

Voormiddag: op vraag van de gasten gaan ze naar Brugge. Er is een boottocht gepland. 
Er is nog maar 1 firma die een boot ter beschikking kan stellen. Lunchen met een groep in 
Brugge is een moeilijke opdracht. Het is de Halve Maan (brouwerij) geworden.  

Locatie voor de catering was normaal in De Branding, maar deze is niet beschikbaar 
omwille van een priesterwijding. Het alternatief is De Stille Meers geworden.  

’s Avonds: belegde broodjes in de Stille Meers.  

Zondag 8 september:  

Voormiddag: misviering  

’s Avonds: receptie en aansluitend een BBQ in De Stille Meers.  

 

Georges Cools (voorzitter) heeft contact opgenomen met burgemeester om zich voor te 
stellen en het bestuur uit te nodigen, maar zal ontvangen worden door schepen T. 
Dedecker, schepen van jumelages. 

Inschrijven voor BBQ en dergelijke is bij Kristien.  

 

7. Bezoek Brandweer Buchenbeuren/Sohren aan brandweer Middelkerke 21-22 
september (André) 

Onze brandweer was reeds op de hoogte van het programma.  

Alles is reeds geboekt en inorde. 

Het Landbouwweekend kan niet bezocht worden, want die is het weekend voordien. Ze 

kunnen wel nog op het reuzenrad. 

 

8. 50 jarig Jubileum Sohren/Middelkerke 27-28-29 september (André) 

Vindt plaats in Sohren 

Momenteel zijn er 30 inschrijvingen. 

 

Vrijdag: 

Na het middageten wordt een wijndomein bezocht. 

’s Avonds komen ze in Sohren aan. Probleem: het hotel heeft maar 10 kamers meer 

beschikbaar. De rest slaapt in Berghof. ’s Avonds wordt er wel samen gegeten.  

 

Zaterdag:  

Voormiddag: bezoek aan groeven in het vulkanisch gebied. Het bezoek duurt ca. 2u. Men 

kan met de trap of met de lift. Nadeel: de gidsbeurt is enkel in het Duits. De uitleg was 

veel te uitgebreid, maar André heeft een verkorte versie gevraagd. 

De lunch vindt plaats in het restaurant dat ernaast ligt. 



 
 

 

Namiddag: ontspannen in Sohren. 

’s Avonds: grill in Berghof en nadien feest. 

 

Zondag: 

Lunch gesponsord door Sohren. 

 

Prijs: €200/pers op hotel. €120 als men in een enkele kamer slaapt. 

 

Sohren betaalt heel veel. Daarom willen we veel geschenken voorzien.  

Voorstel: 50 soorten bier, assortiment snoep voor de burgemeester. 

Per 10 jaar (5x) magnums van Middelkerks bier (Jus de Mer heeft 75cl’s, maar Braven 

Apostel helaas geen grote flessen) Bart schenkt grote magnums.  

Bart stelt voor om naar een brouwer uit Pervijze te gaan. 

 

Danny maakt een fotoalbum met 50j Sohren/Middelkerke (2 exemplaren, namelijk voor 

elke gemeente 1) 

 

Bestuur:  

Schepen Tom Dedecker zou al laten weten hebben dat hij mogelijks meegaat met zijn 

vader Luc. Er zou een geschenk van gemeentebestuur moeten voorzien worden. A-L 

checkt bij schepen Tom Dedecker. 

 

Arsène zorgt voor de bus. 

9. Varia 

1. Budget voorstel 2020 

Penningmeester Danny heeft de planning voor 2020 opgemaakt. 

Hij vraagt om tegen de volgende vergadering te bekijken als we akkoord gaan met de 
geplande activiteiten. 

Al enkele opmerkingen: 

- Extra bezoek uit Sohren voorzien.  

- Ook bezoek aan Glabbeek voorzien. 

 

2. Opmerking van de penningmeester, Danny. 

In 2017 werden afspraken gemaakt over vergoedingen voor de verplaatsingskosten. Er 
werd toen beslist om bij vertrek te tanken en bij thuiskomst te tanken. Het bonnetje van bij 
de thuiskomst + de bonnetjes van tijdens de reis mochten binnengebracht worden voor 
een terugbetaling.  

Fons bracht voor de reis naar Epernay het bonnetje van zijn vertrek + van tijdens de reis 
binnen, wat niet is zoals afgesproken. 

Beslissing door de vergadering: Fons krijgt  hetzelfde bedrag zoals Arsène, die ook naar 
Epernay is geweest en hetzelfde traject heeft afgelegd, terugbetaald, namelijk € 135,86. 

 

10. Volgende vergadering 



 
 

Installatievergadering 2de helft van oktober.  

 

Sluiten vergadering: 21u55           

              

Voor verslag, 

Anne-Laure Proot 

 

 

 

 

 


