Verslag vergadering Derdewereldhuis
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Marc Meeussen
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Tom Bosman
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Agenda
-

Verwelkoming van twee nieuwe medewerkers (v/m): Steff en Sabine.

-

Goedkeuring verslag van di. 24 september 2019.

-

Verkiezing nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester.

-

Ons advies over de meerjarenplanning v.d. gemeente.

-

Afvaardiging welzijnsraad.

-

Stand van zaken persberichten.

-

Verder werken aan onze planning.

-

Ontbijtactie.

-

Bio-markt.

pagina | 1

1. Verwelkoming van twee nieuwe medewerkers (v/m): Steff en Sabine.
Twee nieuwe mensen: Sabine en Steff komen mee samenwerken binnen het Derdewereldhuis. We
wensen hen van harte welkom en zijn blij met hun medewerking en engagement.

2. Goedkeuring verslag van di. 24 september 2019.
Geen opmerkingen.

3. Verkiezing nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester.
Het resultaat van deze verkiezing, met akkoord van iedereen, is als volgt:
Voorzitter: Tom Bosman.
Ondervoorzitter: Maria Arnout.
Secretaris: Guido Bouchez.
Penningmeester: Marc Meeussen (samen met Maria).

4. Advies over de meerjarenplanning v.d. gemeente.
Albert verduidelijkt dat de acties (bio-markt – FT pakket station) die door het Derdewereldhuis vorig
jaar werden behartigd ook van toepassing blijven dit jaar.
Een gunstig advies wordt beloofd om door te zenden. Normaal was de uiterste datum di. 25/11. Albert
verduidelijkt dat het dan in het college van de volgende week komt, waar het jarenplan wordt
besproken. De cijfers van het blijvend beleid worden doorgestuurd.
TO DO: Tom werkt voorstel voor advies uit.  OK met e-mails van 27/11 en 28/11.
Hieronder “copy en paste” van het voorstel + argumentatie van het advies zoals door Tom overgemaakt
aan het College van Burgemeester en Schepenen die plaats had op ma. 02.12.2019.
De adviescommissie Derdewereldhuis (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
geeft een gunstig advies over de meerjarenplanning zoals voorgelegd en na bespreking tijdens
de vergadering van 25 november 2019, mits evenwel volgende opmerkingen:
De adviescommissie Derdewereldhuis stelt vast dat er in het meerjarenplan geen beleidsdoelen of
acties zijn opgenomen die rechtstreeks verwijzen naar de activiteiten of thematiek van het
Derdewereldhuis Opwijk.
Tijdens de bespreking werd door de Burgemeester, tevens bevoegde schepen, toegelicht dat acties
en beleidsdoelen van gelijkblijvend beleid niet zijn opgenomen, enkel nieuwe doelen en acties.
Hoewel dit evenwel het ontbreken van specifieke doelen en acties verklaart vindt de adviescommissie
het jammer dat er op het vlak van de thema's Noord-Zuidrelaties en Fair Trade gemeente geen
hogere ambities vermeld zijn in de meerjarenplanning. Voorbeelden kunnen zijn: bestaande nationale
campagnes rond het thema vertalen naar gemeentelijke context om de Noord-Zuidproblematiek in
beeld te brengen en hierrond te sensibiliseren, label Fair Trade Gemeente trachten te behouden en/of
te versterken, ondersteunen van inwoners die deelnemen aan of initiatief nemen voor
ontwikkelingsprojecten ...
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5. Afvaardiging Welzijnsraad
Vanuit het Derdewereldhuis zijn er twee effectieve leden en een plaatsvervanger af te vaardigen in de
welzijnsraad.
De volgende leden hebben zich opgegeven:
Vertegenwoordigers stuurgroep Welzijnsraad: Maria Arnout en Walter Exsteen.
Plaatsvervanger stuurgroep Welzijnsraad: Steff De Coster.
Met zijn e-mail van di. 26/11/2019 heeft Karel L. de namen van de afgevaardigden en plaatsvervanger
voor de welzijnsraad doorgegeven aan de administratieve verantwoordelijke en contactpersoon Karen
L.

6. Stand van zaken persberichten
Nov. 2019:

actie 11.11.11. contacten en teksten werden niet gepubliceerd.
Guido M. verontschuldigt zich opdat het uit het oog werd verloren.

Dec. 2019:

Foto om FT geschenken te promoten en publiceren in OL. Tom en Pol werken hieraan.

Jan. 2020:

FT in 2020. Guido M. stelde tekst op met Nieuwjaarswensen aan alle inwoners van
Opwijk en met solidariteit 2.0 voor het Zuiden.
e-mail van 25/11 aan Tom.
TO DO: Tom stuurt door naar OL.

Feb. 2020:

“Valentijn”.
TO DO: Sabine.

Maart 2020:

“De Lente”.
TO DO: ….

April 2020:

Acties van mei aankondigen. Bio-markt en FT-ontbijt.

Mei 2020:

Voorstel om mensen te laten vertellen over hun project in het Zuiden.
De voorbije jaren heeft het Derdewereldhuis elk jaar 1 of 2 projecten in het Zuiden
gesteund met een aanmoedigingspremie aan jonge mensen die zich
engageerden in het kader van een zinvol project. Ze kwamen na afloop hiervan dan ook
over hun engagement ter plaatse vertellen en toelichten met een presentatie. Was
steeds boeiend en verruimend.
TO DO, in functie v.d. volgende vergadering:
Stand van zaken opmaken, welke projecten de laatste 2, 3 jaar zijn voorgesteld geweest
in Derdewereldhuis. … Oproep doen aan deze of andere mensen in Opwijk met de vraag
of ze met een project bezig zijn en of ze met ons willen contact opnemen.
Nog eens uitleggen wat een FT gemeente is.
TO DO:
Tom zal eens horen bij FT en een artikel schrijven.

Juni 2020:

“Solidariteit gaat nooit met vakantie”.
TO DO:
Guido M.
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7. Bio – markt en Ontbijtactie.
Er wordt gezocht naar een alternatief voor builtje “thee” dat wordt uitgereikt op de bio-markt.
TO DO:
Pol zoekt elementen bij mekaar om “bijtend” artikel … op te stellen ? (Excuseer maar me niet duidelijk,
misschien niet goed genoteerd).
Verslag: Guido Bouchez.
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