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  Middelkerke  

 

Verslag Noord-Zuidcomité    donderdag, 24 oktober 2019    NZ/201- 

 

Aanwezig: E. Blomme, voorzitter; 
 
M. Luyssen, E. Colyn, A. Goudsmedt, C. Verbeeke, N. Dobbelaere, D. Vansteenkiste, 
leden; 
 
M. Buts , plaatsvervangend lid; 

Verontschuldigd:  N. Lejaeghere, schepen; 
 
T. Vandenabeele, lid; 
 
R. Devriendt, plaatsvervangend lid; 

 

 

 

 
1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 04/09/2019 - goedkeuring 

Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 04.09.2019 werd goedgekeurd mits volgende 
opmerkingen toe te voegen: 

Emmanuel Colyn wenst het volgende toe te voegen: 

1. Bij aanwezigen werd Jan Coppieters niet vermeld. 

2. Bij evaluatie aperitiefconcert. Er staat geschreven dat “… niet meer mensen van Belgisaan 
konden meehelpen”. Dit is niet juist. Het moet zijn “…..niet meer mensen van Belgisaan 
mochten meehelpen”, zoals besproken op de vergadering. 

Michel Luysen merkt op dat dat hij moeite heeft met deze opmerking en dat het verkeerd begrepen 
werd. 

Deze discussie wordt nu definitief afgerond. 

 

2. Verslag voorstelling meerjarenplan - bespreking 

De voorzitter geeft meer uitleg over de vegadering van het meerjarenplan en wat er werd toegevoegd 
aan het memorandum dat werd opgemaakt door het Noord-zuidcomité. 

Onderstaande punt werd nog toegevoegd. 

2.4.6 Middelkerke stimuleert wereldburgerschap door ondersteuning van verenigingen en initiatieven 
met een mondiale focus. 

3. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 24/10/2019 - goedkeuring 

Elke Markey heeft nog geen rechten op de zichtrekening. 
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5. Toelagen projecten - stand van zaken verdeling opbrengst aperitiefconcert + couleur aan zee 

– bespreking. 

Er werd 3.112,73 euro winst gemaakt op het arperitiefconcert     2019.  Cross to  Romania, Begisaan, 

Ghana, Inti Sisa Costa en   Woman Foudation of Nepal krijgen elk 622.54 euro  gestort op hun 

rekening. Couleur aan  Zee   heeft 619,32 euro winst gemaakt dit wordt terug  verdeeld onder de 6 

projecten namelijk 123,86 euro per project..

 

6. Evaluatie Zuiddag 17/10/2019 

Op de Zuiddag hadden we 5 jongeren die de tweedehandsboeken kwamen sorteren. Marc Buts kwam 
meehelpen in de voormiddag. Helaas in de namiddag waren we nog met 4 jongeren en 3 waren totaal 
niet meer gemotiveerd om mee te helpen. Op de groendienst waren ze heel de tevreden met de 
jongeren die kwamen helpen. Het is een goed project maar misschien meer aangepast werk zoeken. 

7. Fairtrade boerenmarkt - 26/10/2019 - bespreking 

Deze actie wordt geannuleerd en verplaatst naar  het voorjaar 2020.

8. 11.11.11. tweedehandsboekenbeurs - praktische afspraken 

De praktische afspraken worden nog eens overlopen. Er wordt ook gemeld dat medewerking van de 

gemeentelijke werf moeilijker wordt. De dienst ontwikkelingssamenwerking zal eens samenzitten met 

de gemeentelijke werf om duidelijke afspraken te maken.. 

De boeken worden verkocht aan 1 euro om  zoveel boeken  te kunnen verkopen.   Elk jaar   worden 

6.000 boeken weggehaald uit de bibliotheek. De voorraad wordt elk jaar groter waardoor het 

stockeren van de boeken moeilijk wordt. Op de Zuiddag tijdens het sorteren is ook gebleken dat er 

veel boeken tussen zitten die niet meer verkocht kunnen worden. Vb; Excel 2007, woordenboeken, 

reisboeken van 2010,…..enz. 

Na de boekenbeurs worden alle kinderboeken geschonken aan de Sint-Jozefschool en worden alle 

andere boeken naar het containerpark gebracht. 

Editie 2020 zal er een nieuwe poster ontworpen worden en starten we met een nieuw assortiment 

boeken. 

9. Projecten 2020 - besrpeking 

Er wordt voorgesteld om de boekenbeurs niet meer in   Sint –Jozefsschool te organiseren maar  te 

kijken naar de Branding. Er  moeten dan geen matten meer gelegd worden en men kan gebruik 

maken van  bar die voorzien is in de foyer. 

Het verleggen van weekend wordt negatief geadviseerd. 

Couleur aan Zee wordt Couleur in het park. Datum moet nog bepaald worden. Feest in het park blijft 

bestaan maar wij hangen ons karretje aan dit evenement. Iedere vereniging krijgt een tentje waarin 

hun project in kan worden voorgesteld en waarin er ook verkocht kan worden. 

Aperitiefconcert is op zondag 5 juli 2020. 
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Op de plandag 11/01/2020 in de Kilte  gaan we  alle projecten van 2020 overlopen.

10. Varia 

Er wordt voorgesteld dat de voorzitter aanwezig moet zijn op de evaluatie vergadering van de 

aperitiefconcerten. 

De overdracht van de financiële zaken moet nog gebeuren met Partrick Louwie. 

De toelage van de gemeente zal niet in het najaar  gestort worden zoals vroeger, Elke zal de toelagen 

meenemen  met al haar andere  adviesraden.

 

 

Voor verslag, 

«SECAlternatieveNaam1». 

 

 


