___________________

Verslag Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking
Datum:

Maandag 10 februari 2020

Aanwezig:

Aangestelde leden: Matthias Verstraeten – secretaris: Lien Du Four - schepen
Waarnemende leden
Marleen Dobbeleir; Annick Guldentops; Charlotte Op de Beeck; Sylvie Van Dam;
Kaelian Van Mooter
Stemgerechtigde leden
Els Goossens – Voorzitter NCOS;
Lieve Verelst; Nele Helsen, Elke Van der Donck, Lieve Gui; Tinne Swartele; Jos
Verbruggen; Griet Van der Donck; Hilde Slosse; Erik Bollaerts; Christiane Verlinden

Verontschuldigd:

Hilde Frateur – Ondervoorzitter NCOS; Julie Janssens; Robby Huygen; Walter
Caethoven

Afwezig
Secretaris:

Matthias Verstraeten
tel: 03 410 02 78
e-mail: ontwikkelingssamenwerking@nijlen.be

1.0 Individuele projectaanvraag: Emma Van Regenmorel (Inti Sisa, Ecuador)
Emma geeft een presentatie over het project waarvoor ze een subsidieaanvraag heeft ingediend. De presentatie
is toegevoegd als bijlage.
Scholenwerking
1.1 Scholenslotdag
• 1ste graad: koffers
o Goezo! Kessel reserveert de Ecuadorkoffer voor de maand maart.
o Matthias heeft alle opdrachtbonnen aangemaakt om de koffers te leveren en weer op te halen
•

•

2de graad: theater
o Kip van Troje speelt de voorstelling Koe in Blik
o De eerste voorstelling start om 9u15
o De tweede voorstelling start om 10u45
o Sint-Calazans wil graag voor de tweede voorstelling ingeboekt worden
3de graad: wandeling
o Alle klassen worden tegen 09u45 verwacht in de OLV Kerk in Nijlen
o De wandeling start om 10u15

Gelieve voor het startmoment een liedje voor te bereiden (wat werd er gedaan om geld in te
zamelen?)
o Het Githo zorgt voor hamburgers en hotdogs; er wordt gevraagd om de bestelformulieren iets
vroeger aan te leveren dan vorig jaar
o Wegens gebrek aan stagiaires lukt het Amnesty International niet om de scholenslotdag bij te
wonen
o Het Unicef-comité wil zich engageren om een activiteit uit te werken. De leden bekijken of ze
zich vrij kunnen maken om de activiteit uit te werken en/of op de scholenslotdag aanwezig
kunnen zijn. Els wil mee nadenken over de uitwerking van de activiteit.
o De refter van De Zandloper dient na gebruik (chocomelk) gekuist te worden
o De opbrengst mag gestort worden op dit rekeningnummer: BE72 0014 3378 7716; GEBABEBB
Bezoek aan de scholen
o Boekingen lopen goed
o Matthias vraagt na of Karen van 11.11.11 gecontacteerd werd
o Oxfam wordt liefst ingeboekt op een maandag of dinsdag
o NvH past haar programma aan op maat van de 2de graad
o De fotoset + handleiding ‘deel je mee met Finne en Jeanne’ van Broederlijk Delen en Studio
Globo kan gratis ontleend worden op het gemeentehuis --> doelgroep = 1ste leerjaar
Meer info via deze link: https://www.studioglobo.be/aanbod/fotoset-finn-jeanne.
o

•

•

Aantallen
o 11.11.11 = 1
o Oxfam = 3 of 5
o NvH = 5 of 6
o Unicef = te bevestigen
o Rikolto = 2
o Ploeg voor de broodjes = 3
o Broederlijk Delen = 6

NCOS
1.1 Goedkeuring verslag vergadering 04.11.2019
-

Verslag wordt goedgekeurd

1.2 Inbreng onkosten ter voorbereiding bezoek aan scholen en scholenslotdag
-

Er mogen onkosten binnengebracht worden (vb: Broederlijk Delen koopt prenten en handleiding aan. Dit gaat
nadien in de scholenkoffers).
Er dient een aankoopbewijs binnengebracht te worden. Matthias maakt vervolgens de overschrijving in orde.

1.3 Meerjarenplanning –budget gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Omschrijving
Nijlen is Fairtrade gemeente
Subsidie basisgroepen
Extra subsidie basisgroepen via aanvraag
Werkingsmiddelen NCOS
Noodhulp bij rampen
Inleefreizen scholen en individuele projectaanvragen
Totaal
-

Krediet
2000,00
12800,00
3200,00
2000,00
1000,00
2000,00
23000,00

Geld dat overblijft kan, mits goedkeuring van het college, overgedragen worden naar een ander budget (bv
budget inleefreizen niet opgebruikt: extra voor noodhulp).

1.4 Beoordeling subsidiedossiers:
- De criteria voor de toekenning van punten wordt verduidelijkt:
o

Publicaties

5 punten per publicatie

➔ Nationale mediacampagnes en nationale websites zullen weerhouden worden aangezien
nationale campagnes de lokale werking versterken.
➔ Publicaties in de kroniek worden meegeteld
➔ Onder publicatie wordt verstaan een verslag, interview… van activiteit of van werking; de
aankondiging van een activiteit wordt niet beschouwd als een publicatie.
o

o

Info-activiteiten
5 punten per info-activiteit
➔ Heeft betrekking op activiteiten die worden uitgewerkt in de gemeente (vb: bezoek aan de
scholen).
Uitvoering van projecten ter plaatse

10 punten per uitgevoerd project

➔ Met projecten ter plaatse wordt bedoeld een project in het buitenland.
o

-

Fondsenwerving
10 punten per fondsenwerving
➔ Wat de fondsenwerving betreft zou een opdeling kunnen maken in functie van het bereik
en/of de werklast van de actie.
➔ Er wordt gekozen om dit niet te doen en de verschillende fondsenwervende activiteiten dus
niet te wegen.

Er wordt gepleit voor afschaffing van de extra subsidie voor basisgroepen (o.a. standpunt van Broederlijk
Delen).
Tinne vraagt om het aanvraagformulier voor AI naar haar door te sturen.

1.5 Werkingsverslag
-

-

-

-

-

-

Broederlijk delen
o eind januari startte de campagne
o BD gaat terug naar de roots met het thema: 'ik ben een deler'.
o Activiteiten blijven bestaan: koffiestop, fietstochten, …
o De periode van de campagne blijft de vastenperiode.
o In Nijlen: koffiestop, nu zaterdag 15/2 in de Sint-Pauluskerk
Amnesty
o Er is een nieuw initiatief: de vrije pen. Dit is een schrijfmarathon die in de gevangenis van
Hoogstraten gestart is. Het initiatief werd overgenomen in andere gevangenissen.
o Op 20/1 hebben de autoriteiten van Afghanistan zich geëngageerd om mensenrechtenverdedigers te
beschermen.
WSM (we social movements/wereldsolidariteit)
o Filmontbijt in de maand oktober. Jos bekijkt de mogelijkheid om samen te werken met de jeugd. Het
concept zou eventueel voorgesteld kunnen worden op de jeugdraad.
o Nationaal wordt er op 12/3 een open inspiratiedag in Brussel georganiseerd.
Nijlen voor Hodora
o Twee mooie schenkingen:
▪ €5000 in het kader van een actie van advocatenkantoor GSJ.
▪ meer dan €2000 opbrengst via de warmste week.
▪ 6/03 wordt in het Molenbos Music for Hodora georganiseerd.
▪ In juni reis naar Hodora.
Wereldwinkel
o De geschenkenbeurs is goed geweest. Toch was er weer minder volk dan het jaar voordien. Omwille
van de hoge werklast was het de laatste keer.
▪ Nu aan het broeden op ander concept. Iets doen met meerdere verenigingen samen? 3e
wereldmarkt? Iets met eten of een wandeling?
➔ Kan ook volgend werkjaar.
➔ Ideeën aan Matthias bezorgen.
o Er is nu ook meer ruimte om het Fair Trade at home-concept aan te bieden.
11.11.11.
o De campagne van 2019 werd afgesloten in het districtshuis van Deurne. In het najaar zal de campagne
opnieuw gaan over 'changemakers'.

1.6 Gemeentekroniek
• AI schrijft een bijdrage, deadline = einde van de maand februari
• Editie juni: verslag scholenslotdag: interview met kindjes? Of gedichtje/rap van de leerlingen?
• Emma wordt gevraagd om een verslag te schrijven van haar individueel project

1.7 Varia
- Jos: gaat met Broederlijk Delen 3 weken op inleefreis naar Kinshasa en Kikwit.
- In december 2019 werd er in het kader van noodhulp € 500,00 vrijgemaakt voor KBA Foncaba. Nieuwe
voorstellen voor noodhulp zijn zeer welkom.
- Vredesgemeenschap: er zal geen Nijlense afvaardiging zijn.
1.8 Datum volgende vergadering
- 20/4/2020 om 19u30.

