
Algemene Vergadering 
 

25/02/2014 



Agenda 

 

 

1. Stedenband Kortrijk – Cebu City: stand van zaken   

2. Jongerenreis Cebu 2013: getuigenis deelnemers 

3. Kortrijk for Life: stand van zaken en verdere aanpak 

4. Communicatie Noord-Zuid raad: website en nieuwsbrief 

5. Varia (Mondiaal Café, Music Fund, Verenigde Adviesraden, 
…) 

6. Ontmoeting en drankje 

 



Stedenband Kortrijk – Cebu City 



Stedenband Kortrijk – Cebu City 

- Kader: SMJP – Actieplan 03.06 Noord-Zuid 

- Verdiepen samenwerking via ervaringsuitwisseling 

- Drie pijlers: 

1. Professionaliseren van bestuurlijke samenwerking  

2. Jongeren als ambassadeurs van de stedenband 

3. Opzetten van creatieve sensibilisatie- en 
uitwisselingsprojecten  

 

  

 



Aanpak: 

- Periode 2014 – 2016 

- Actiedomeinen: klimaat (Kortrijk Klimaatstad) 
en burgerparticipatie (Kortrijk Spreekt) 

- Actieve betrokkenheid van bestuur, personeel, 
burgers, middenveldorganisaties, … 



Plannen 2014 

- Bestuurlijk: inhoudelijke afbakening en aanpak 

- Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 
concrete acties en engagementen 

- Jongerenuitwisseling: aanpak en 
voorbereidingen ontvangst 2015 

- Project Global Quest?   



Jongerenreis Cebu City 2013 





Kortrijk for Life – steun de Filipijnen 

- Dubbel doel 
- Burgers stimuleren om zich solidair te tonen  

- Solidariteit in beeld brengen  

- www.kortrijk.be/kortrijkforlife  

- Ondersteuning acties, info aanreiken, samenwerking 
stimuleren, … 

- Opzetten interne acties personeel (taart, cupcakes, 
collectebussen, Pimp je steen) 

- Ondersteunen van een concreet project – duurzame 
heropbouw huizen (ism. ngo Pagtambayayong en DISOP ngo) 

http://www.kortrijk.be/kortrijkforlife




En nu? 

– Pimp je steen  

– Opvolging en communicatie project San Francisco 

– Ervaringen bundelen in draaiboek 

– Aftoetsen binnen NZ-raad: bvb. welke criteria voor 
nieuwe Kortrijk for Life?, welk project?, … 

 



Communicatie Noord-Zuid raad 

www.noordzuidkortrijk.be  

 

• Voor alle acties, evenementen mbt. NZ in Kortrijk, … 

• Info/nieuwsbrief/… -> steven@verborgh.be  

 

GEZOCHT! 

     M/V met talent voor update website en opmaak 
 maandelijkse Noord-Zuid nieuwsbrief. 

http://www.noordzuidkortrijk.be/
mailto:steven@verborgh.be


Varia en agenda 

• Mondiale Cafés  
– 22 april - 20 u - VC Mozaiek  
Een avond rond migratie met Jozef De Witte (Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
en voor racismebestrijding -CGKR) 
– 5 mei - 20 u - Café Congo  
Cultuur en ontwikkelingssamenwerking met o.m. Bogdan Vandenberghe 
(11.11.11) en Jan Goossens (KVS) 
– 20 mei -  20 u – Ondernemerscentrum  
Ondernemen in en met het Zuiden met Peter Wollaert (Vlerick Business School) 

 
• Music Fund (Joost Fonteyne) 

 
• Verenigde Adviesraden: maandag  24/02  - JC Tranzit 
 
• … 



 

Volgende algemene vergadering 

maandag 16 juni 

 

 

Bedankt! 


