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Algemene Vergadering Noord-Zuid Raad Kortrijk 

Vergadering van 19 november 2013 in Dakcafé Stadhuis Kortrijk 
 

Deelnemers 

 

Coppens Willy   

De Brabandere  Gauthier Sol. Proj. Zrs v Liefde 

Decoene Charlotte Jongerenreis Cebu  

Defieuw Marij 11.11.11 Marke 

Deleu Antje Jongerenreis Cebu 

Deltour Stephanie Vredeseilanden 

Duchatelet Joelle Broederlijk Delen 

Eeckhout Claudia Tobongisa 

Fonteyne Joost Festival van Vlaanderen 

Foulon  Liesbeth Zrs. Van Liefde 

Foulon  Paul Scheutist 

Gheysen Machteld Noord-Zuid raad 

Meurisse Odile Jongerenreis Cebu 

Omari Chifa voorzitter Noord-Zuid raad 

Poignie Bea Zusters v Liefde 

Samyn Iris Cebu Jongeren 

Samyn Damienne Cebu Jongeren 

Schotte Laura Jongerenreis Cebu 

Stock Lieven Oxfam Wereldwinkel Kortrijk 

Van Dierdonck Stijn ambtenaar Noord-Zuid 

Vandenberghe Wim Noord-Zuid raad/advies 

Vandeputte wilfried DAAV vzw 

Vanderghinste Robert 11.11.11  

Verhaeghe Nele 11.11.11 

Walgraeve Kim Jongeren Cebu 

Bueli Marie S.A.C. 
 

Verontschuldigd 

 

Azoté  Armand Caaje vzw 

Decabooter Annick   

Deklerck Sien   

Dendievel Miriam Child Welfare Organization Nepal 

Deschamps Peter Vredeseilanden 

Dewolf  Oliver HOWEST 

Dufromont Annemie 11.11.11 

Grymonprez Ann   

Herrewyn Bert Schepen Noord-Zuid 

Kakmeni Victor Commissie voor Ontwikkeling van Kameroen 

Mayeur Tine Jongeren Cebu 
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Agendapunten 

 
Welkom door Chifa Omari als nieuwe voorzitter van de Noord-Zuid raad Kortrijk.  
 

Agendapunt 1:  Stedenband Kortrijk – Cebu City – stand van zaken 
 

Stijn geeft een stand van zaken over de stedenband. (zie presentatie)  
 

Agendapunt 2:  Getuigenis jongerenreis Cebu City 2013 

 
Charlotte Decoene, Laura Schotte, Odile Meurisse en Antje Deleu namen deel aan de inleefreis naar 
Cebu City in de zomer van 2013.  
Ze brengen een verslag en getuigenis van hun ervaringen. 
 
De reis kadert in de stedenband tussen Kortrijk en Cebu city en heeft als doel om een grotere 
betrokkenheid te creëren bij het brede publiek voor de stedenband. 
 
Zie presentatie op de website.  
 
Feedback vanuit de raad: 

- Het jeugdig enthousiasme is positief! Houden zo. 
- Kunnen jullie ook jeugdbewegingen en scholen bereiken of betrekken? Bvb. jullie bezochten 

heel wat concrete projecten, kan je school of jeugdbeweging hier een bijdrage aan leveren? 
- Hoe bereiken jullie het ‘brede publiek’?  

Aanbod voor scholen (eerste maal in PTI op donderdag 20/02), daarnaast kwam er 
voor/tijdens/na de reis heel wat info en ervaringen op de Facebookpagina. 

- Budget: verhouding: €750 individuele bijdrage, €500/persoon zelf inzamelen. De rest wordt 
opgelegd door stad Kortrijk en NZ-raad (+- €750/persoon). Is dit een goede verhouding? 
Ja. De inzamelacties vragen een inspanning/engagement maar dat is positief.  
Met het huidige budget is het niet mogelijk om het aantal deelnemers uit te breiden. 

- Is er genoeg diversiteit binnen de groep? Nu hebben de deelnemers een gelijk profiel, maar dat 
heeft ook te maken het gevraagde engagement (niet enkel financieel). 
Indien je bepaalde doelgroepen wil betrekken, kan dat ook gevolgen hebben op de begeleiding 
die nodig is. 

- In de toekomst is het interessant om te weten wat de impact van de reis op de jongeren was/is. 
 

Agendapunt 3:  Communicatie  Noord-Zuid raad Kortrijk 
 

De Noord-Zuid raad geeft een eigen website www.noordzuidkortrijk.be. Aan de website is ook een maandelijkse 
nieuwsbrief gekoppeld. 
Op deze website kunnen alle organisaties die acties rond Noord-Zuid of interculturaliteit opzetten berichten 
plaatsen.  
 
Het technische beheer is in handen van Steven Verborgh. De Noord-Zuid raad zoekt een vrijwilliger die het 
redactionele werk kan opnemen (plaatsen van berichten, opmaak nieuwsbrief, …). 
 
Wie interesse heeft, kan zich melden bij Chifa Omari of Stijn Van Dierdonck. 
 

Agendapunt 4:  Varia en agenda 
 

1. Mondiaal café 
- In april en mei organiseren 11.11.11, Provincie West-Vlaanderen en de Noord-Zuid raad drie 

mondiale cafés. Het doel is om een breed publiek te bereiken met mondiale thema’s. Voor 
11.11.11 en Provincie West-Vlaanderen is dit een pilootproject. 
Iedere avond brengt een bekende spreker een verhaal, aangevuld met lokale getuigenissen. 
Er is gekozen voor de naam ‘café’ wegens de informele setting en luchtige aanpak. 

- De data:  
- 22/04 rond migratie met Jozef DeWitte (VC Mozaïek) 
- 5/05 rond cultuur en ontwikkelingssamenwerking met Bogdan Vandenberghe en Jan 

Goossens (Café congo) 
- 20/05 rond ondernemen in het Zuiden met Peter Wollaert (Ondernemerscentrum) 

http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/presentatie_av_2014_02_17_stv.pdf
http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/filippijnen_pp_def.pdf
http://www.facebook.com/Myx32013InleefreisCebu
http://www.noordzuidkortrijk.be/
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- Vraag aan Noord-Zuid raad om de avonden actief mee te promoten en massaal aanwezig te 
zijn. 

- Ook inzetten om politici mee uit te nodigen naar de avonden. In de aanloop naar de 
verkiezingen is het van belang om deze thema’s en een boodschap van solidariteit extra onder 
de aandacht te brengen. 

 
2. Music Fund (Joost Fonteyne) 

- Kunstenplatform Kortrijk werkte aan een visietekst: op weg naar 2020.  
- Als kunstensector stappen ze mee in het project Music Fund (musicfund.eu). 
- Doel van Music Fund is het organiseren van muziek en muziekonderwijs in conflictgebieden. 
- Hoofddoel is inzamelen van instrumenten. 
- In Kortrijk vindt op 11/05 (Moederdag) een actie ten voordele van Music Fund plaats. Doel van 

deze actie is het inzamelen van instrumenten, een ruimere bekendmaking geven aan de 
organisatie en geld inzamelen via een benefietconcert. Het programma lees je op 
http://www.festivalkortrijk.be/nl/programma/music-fund/ 

- Oproep aan Noord-Zuid verenigingen om mee de actie te promoten.  
 
3. Verenigde Adviesraden (24/02). 

 
Op maandag 24 februari is er een bijeenkomst voor alle adviesraden. De bedoeling is uitwisseling te 
organiseren tussen de verschillende adviesraden die binnen Kortrijk actief is. Daarnaast wordt bekeken 
welke rol de adviesraden kunnen spelen binnen het programma Kortrijk Spreekt. 
 

Agendapunt 5: Agenda 

 

- Broederlijk Delen organiseert een infoavond rond Senegal met Dominque Viaene. (24/02 – 
Parochiaal Centrum – Beekstraat Kortrijk). 
 

 

Agendapunt 6:  Data Algemene Vergadering Noord-Zuid raad 2014 
 

- Maandag 16 juni 
- Maandag 20 oktober 

 
 

 
 
 

 
Stijn Van Dierdonck, 2014 02 25 

http://www.festivalkortrijk.be/nl/programma/music-fund/

