
 
 

Verslag Jumelagecomité Middelkerke - 22/10/2019 

De vergadering vindt plaats om 20:00 in lokaal 4 in de Branding 

Aanwezig: 

1. Verwelkoming door schepen Tom Dedecker  

Per legislatuur moet er een nieuw comité samengesteld worden. In de vorige legislatuur was dit onder 

de bevoegdheid van Toerisme Middelkerke vzw. De Vzw is sinds begin 2019 opgenomen door de 

gemeente. Daarom worden de leden nu voorgedragen door het college van burgemeester en schepen 

(CBS). Nog nooit in het verleden waren er zoveel kandidaten. Er zijn 20 plaatsen en 25 kandidaten.  

Het CBS heeft de leden heel objectief gekozen, rekening gehouden met ervaring, de motivatie en 

verjonging.  Het nieuwe comité bestaat uit 10 ‘oude’ en 10 nieuwe leden. Samen met de nieuwe leden 

is het de bedoeling om in bepaalde jumelages nieuw leven in te blazen, zoals bijvoorbeeld Clevedon. 

Arsène Henon werd door het CBS voorgedragen als voorzitter, omwille van zijn positieve ervaring.  

Bart Verdonck werd door het CBS voorgedragen als 1ste ondervoorzitter, ook omwille van zijn ervaring 

en de vele contacten in de jumelagegemeenten.  

Anne-Laure Proot is ambtshalve aangesteld als secretaris, personeelslid van dienst toerisme en 

evenementen.  

Ikzelf, Tom Dedecker, is de schepen van jumelage. Ik zal vaak aanwezig zijn op de vergaderingen 

maar niet altijd. 

Veel succes aan iedereen! 

2. Aanstelling van de voorzitter jumelagecomité Middelkerke  

Arsène Henon werd voorgedragen door CBS als voorzitter. Henon stelt zichzelf kort voor. De 

vergadering gaat akkoord met de aanstelling van Arsène Henon als voorzitter. Arsène bedankt 

iedereen voor het vertrouwen. 

3. Aanstelling van de 1ste ondervoorzitter jumelagecomité Middelkerke  

Bart Verdonck werd voorgedragen door het CBS als 1ste ondervoorzitter. Bart stelt zichzelf kort voor. 

Oorspronkelijk was Bart, als hij personeelslid was van dienst toerisme, secretaris van het 

jumelagecomité. Nadien is hij gewoon bestuurslid geworden. Bart treedt in 2020 terug in dienst bij 

dienst toerisme en evenement.   

4.  Verkiezing 2de ondervoorzitter jumelagecomité Middelkerke  

Er is 1 kandidaat, namelijk Freddy Deschacht. 

Freddy stelt zich kort voor. Freddy was boekhouder en is een postzegelverzamelaar. Freddy hield zich 

in het verleden in de jumelage vooral bezig met Ettlingen en Epernay.  

Geheime stemming: ja: 18/18  

 



 
 
 

5. Verkiezing penningmeester jumelagecomité Middelkerke 

Er is 1 kandidaat, namelijk Annie Moens. 

Annie stelt zich kort voor. Annie helpt reeds heel lang mee met de jumelageprojecten met Arsène, 

haar echtgenoot, voor voor Ettlingen en Epernay. 

Geheime stemming: ja: 18/18  

Arsène Henon bedankt Danny Deschagt voor zijn medewerking als penningmeester de voorbije jaren.  

6. Huishoudelijk reglement 

Huishoudelijk reglement in bijlage 

Freddy Deschacht vraagt een wijziging in artikel 7, waarin bepaald wordt dat er enkel een toelage 

wordt toegekend voor het vervoer bij deelname aan evenementen van jumelagepartners als men aan 

carpooling doet. Freddy stelt voor dat er toch een toelage wordt toegestaan als er niet aan carpooling 

wordt gedaan. Deze wijziging wordt niet aanvaard door de vergadering.  

Het voorstel van André Levecque wordt in die zin aanvaard dat indien er mogelijkheid is om te 

carpoolen, maar het niet wordt gedaan, enkel de heenreis wordt vergoed voor beide wagens. Deze 

regeling kan ook worden toegepast indien na de manifestatie een wagen doorreist naar een andere 

bestemming. 

Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. 

7. Werkingsbudget 2019  

De jaarrekening van 2019 met de stand van zaken op 17/10/2019 wordt overlopen. Zie in bijlage het 

overzicht.  

Allerlei betreft:  

- Fête de l’Europe in Epernay 

- Slotmoment van het Erasmus+-project in Ettlingen,  

- Officiële verbroedering met Glabbeek in Middelkerke  

- Busreis naar Rauschenberg  

- Bezoek van Glabbeek aan Middelkerke  

- Bezoek van de brandweer v Sohren in Middelkerke 

Dit jaar (2019) werd er geen aanvraag gedaan aan gemeente voor een werkingssubsidie. Gezien in 

2019 alle kosten van de manifestaties gedekt konden worden met de overschotten van de vorige 

jaren, wordt voorgesteld om deze werkingssubsidie niet meer aan te vragen voor 2019. Het zal in 

2020 wel terug aangevraagd worden.  

Schepen Tom Dedecker meldt dat er jaarlijks € 10.000 werkingsbudget zal voorzien worden voor het 

jumelagecomité. Bepaalde noden of bijkomende behoeften zijn steeds bespreekbaar.  

De boekhouding zal op het einde van het jaar bekeken en ondertekend worden door Alfons Deley en 

Freddy Deschacht. Begin januari zal de overdracht van de boekhouding gedaan worden van Danny 

naar Annie. 



 
 
 

8. Evaluaties voorbije activiteiten: 

- 23-25 aug.: Marktfest Ettlingen 

Aanwezigen: Freddy, Vera en Arsène.  

Er werd Kwak en Dunekeun van de Kustbrouwerij verkocht. Er was enorm veel volk. Het was 

een heel warm weekend, waardoor de verkoop op za NM en zo NM wat lager lag. Gezien de 

factuur van de Kwak (brouwerij Bosteels) nog niet binnen is, kan de boekhouding nog niet 

afgesloten worden. Er wordt telkens een camionette gehuurd voor het vervoer van het bier en 

de glazen. Daniëlla merkt op dat zij een camionette ter beschikking heeft die zou kunnen 

gebruikt worden. Er moet dan enkel nog een chauffeur gezocht worden.  

Karin Herder vraagt aan Middelkerke suggesties voor de organisatie van Marktfest. We vinden 

de standen te klein. Karin vraagt een lijst op van alle leden van ons nieuw jumelagecomité. 

Anne-Laure mailt de lijst door. Karin gaat binnenkort op pensioen. Anne-Laure stelt haar de 

vraag wie haar opvolger zal zijn.   

- 6-8 sept.: bezoek familie Kolping uit Ettlingen 

Kristine organiseerde het weekend. 

Het was een heel succesvol weekend. 30tal personen zijn naar Middelkerke gekomen. De 

helft van de bezoekers logeerden in gastgezinnen, de andere helft in een hotel. Het 

programma viel enorm in de smaak: 

o Zaterdag: bezoek aan Brugge: boottocht, lunch in halve maan, wandeling en ’s 

avonds belegde broodjes en een spel. 

o Zondag: ’s ochtends een eucharistie viering, ’s namiddags een wandeling in 

Middelkerke en een wafel in een cafetaria, ’s avonds BBQ. 

Schepen Tom Dedecker en de burgemeester waren aanwezig op de BBQ.  

Volgend jaar gaat Mikaj (Middelkerke) op bezoek in Ettlingen. De burgemeester zou willen 

meegaan als het past in zijn agenda. Het zou een echte aanrader zijn, want ze zijn heel 

gastvrij en vriendelijk in Ettlingen.  

- 21-22 sept: bezoek brandweer uit Buchenbeuren en Sohren aan Middelkerke 

De bezoekers werden ontvangen door André, Danny en Arsène. Men kwam de werking, de 

infrastructuur en het materiaal bekijken van de brandweer van Middelkerke. Men was heel 

tevreden met de uitleg die ze kregen. Er was een BBQ voorzien. Ze hebben Atlantikwal 

bezocht in Raversijde. Wij danken de brandweer van Middelkerke voor het open stellen van 

hun deuren.  

- 27-29 sept: 50j Sohren/Middelkerke in Sohren  

André heeft deze busreis georganiseerd. André, Kristien en Arsène waren mee met deze 

busreis. 

Het was een heel geslaagd weekend. Sohren heeft ons heel erg in de watten gelegd.  



 
 

o Vrijdag: middagmaal aan de Moezel, bezoek aan het domein, wijn gaan proeven, 

ontvangst in de vakantiehoeve, maaltijd.  

o Zaterdag: uitstap naar Mendig in de vulkaaneifel. mijn en mijnschacht bezocht, ter 

plaatse geluncht, ’s avonds het officiële gedeelte, BBQ en feestelijkheden. 

o Zondag: eucharistieviering, lunch en taartenbuffet. 

Sohren komt met een delegatie naar het Champagneweekend. 

9. Kalender/budgetten  2020 

Er zijn jaarlijks terugkomende activiteiten, zoals Fête de l’Europe in Epernay, Fête de la Bière in 

Epernay, Fête de la musique in Vresse, Marktfest in Ettlingen, …. 

Bijna elk jaar heb je ook feestelijkheden (jubilea) die georganiseerd worden.  

We hebben niet met elke jumelagepartner evenveel of even goed contact. Het contact met Clevedon 

verloopt bijvoorbeeld wat moeilijk. Naar Rauschenberg is er dit jaar een uitstap georganiseerd. In 2021 

willen ze naar Middelkerke komen. Enkel Ettlingen, Middelkerke en Epernay hebben een 

jumelagecomité.  

10. Varia: 

- verbroedering Glabbeek 

Gezien we een nieuwe Belgische gemeente als partnergemeente bij hebben, dienen we uit te 

kijken naar verantwoordelijken om die verbroedering in goede banen te leiden. Er kan een 

werkgroep opgestart worden van 3 à 4 personen. 

- Epernay op bezoek in Middelkerke 

Op 20 en 21 november komt Epernay naar Middelkerke enerzijds de organisatie van Fête de 

la Bière en anderzijds de toekomstige samenwerking tussen Epernay en Middelkerke te 

bespreken. De aanwezigen in de vergadering zullen schepen Tom Dedecker, voorzitter 

Arsène Henon, 1ste ondervoorzitter Bart Verdonck (voor Fête de la Bière) en secretaris Anne-

Laure Proot zijn. 

- Jumelagepanelen in Middelkerke 

De huidige panelen komen niet genoeg meer tot uiting, zijn niet eigentijds en Glabbeek staat 

er (nog) niet bij. Graag had de gemeente een meer visuele en eigentijdse constructie/paneel 

gezien die ons als Europese gemeente meer visualiseert. Graag tegen volgende vergadering 

enkele ideeën. 

Bergen-op-zoom is een mooi voorbeeld. Geert heeft ook een foto van een mooi voorbeeld 

(gemeente?). 

- Jaarlijks etentje 

Jaarlijks organiseert het jumelagecomité een etentje voor alle bestuursleden en partner. Dit 

jaar zou dit een groep van ruim 50 personen zijn.  

Voorstel datum: donderdag 13 februari 2020 



 
 

Eric informeert bij restaurant Continental naar beschikbaarheid en menu. Andere suggesties 

zijn ook welkom. Richtbudget: €40/persoon voor voorgerecht, hoofdgerecht en dessert (excl. 

drank) 

Volgende vergadering wordt er beslist. 

- Uitnodigingen voor Champagneweekend 

Het volledige bestuur wordt met partner uitgenodigd op de openingsreceptie van het 

Champagneweekend op vrijdag 8 november. De uitnodigingen worden uitgedeeld. 

11. Vaststellen datum volgende vergadering 

  - volgende vergadering + vergaderingen in 2020  

   Do 12 dec 2019 – verplaatst naar 19 dec 2019 

   Do 20 febr 2020  

   Do 23 april 2020 

   Do 25 juni 2020  

   Do 10 sept 2020  

   Do 26 nov 2020  

  Telkens om 20u in De Branding 

 

To do: 

wie omschrijving Betreft welk 
punt in het 
verslag? 

deadline 

Anne-Laure Karin Herder van Ettlingen mailen: 
- Lijst van onze bestuursleden met 

contactgegevens bezorgen  
- Vragen wie haar opvolger zal zijn  

Punt 8 Tegen volgende 
vergadering op 19 
dec. 

Schepen 
T.Dedecker, 
Arsène, Bart en 
Anne-Laure 

Aanwezig zijn op de vergaderingen op 20 
en 21 november als Epernay naar 
Middelkerke komt 

Punt 10  

iedereen Op zoek gaan naar goede voorbeelden 
van jumelageborden/-palen voor in 
straatbeeld 

Punt 10 tegen 17 dec 
doormailen naar 
Anne-Laure 

Eric + iedereen Eric informeert bij restaurant Continental 
voor etentje op 13/02/2020: 
beschikbaarheid + prijs menu.  
Iedereen mag nog suggesties doen. 

Punt 10 Tegen vergadering 
van 19 dec 

iedereen Meefeesten op de openingsreceptie van 
het Champagneweekend ;-) 

Punt 10 8/10/2019 

 


