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Welkom voorzitter 

• De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom in zaal ISO (coronaproof). 
• Een aantal nieuwe gezichten rond de tafel, dus iedereen stelt zichzelf en zijn of haar project voor. Twee nieuwe 

leden: 
o Victor:  

 Als privépersoon geëngageerd bij “Artsen Zonder Vakantie”. 
 Werkzaam in Oost-Bukavu (DR Congo). 
 Werkzaam o.a. rond opstart van een bibliotheek. 

o Mathilde: 
 Stage verpleegkunde vanuit Vives bij kwetsbare kinderen. 
 Werkzaam in Malawi. 

 

Ronde van de tafel m.b.t. corona-impact 
Dirk 

• In de periode maart-april schrijnende toestanden gekend in regio. 
• Proberen ingrijpen met Ecassef. O.a. COVID-filmpjes gemaakt in 5 talen. 
• Hiervoor subsidies gekregen vanuit de Provincie (7500 euro) en noodsubsidie vanuit de stad (750 euro). 
• Adoptieplan blijft lopen. 

 
Subsidies (advies ingediende subsidies) 

• Thomas overloop de subsidies (projecten leden en niet-leden). 
o Dossiers van leden die positief worden geadviseerd en waarvoor dus 429,05 euro wordt voorzien: 

 André Windels   Haïti  Haïti Centrum vzw 
 Philippe Groenweghe  India  Onderwijscentrum 
 Geerwin Vandekerckhove Marokko Cultureel centrum Arbâa Sahel 
 Nies Gryspeerdt   Kenia  Hulp aan huis door Corona 
 Berlinda Meire   RD Congo Herstelling middelbare school Bunia 
 Annelies Demey   Ecuador  Piekolie en Transitie (Piet Sabbe) 
 Ine Buyck   India  Samugam 
 Sidy Cissokho   Senegal  Daga-Youndoum Bambera 
 Dirk Delaere   Ecuador  Mujer Cafe Norandina 
 Chantal Persyn   Vietnam  Verbondenheid en Solidariteit Vietnam 
 Jan Hellebuyck   Marokko Bio Farm 
 Odette Catrysse   Senegal  Bouwen aan een betere toekomst 
 Geert De Paepe   CON/COL/SEN Delen doet goed, ook met het zuiden 
 Dries Dehaudt   Afghanistan Studentenhuis meisjes 
 Viviane Azou   DR Congo Sens. COVID + familieplanning 
 Bjorn Horré   Filipijnen  Elementary School 

 



o Dossiers van niet-leden die positief worden geadviseerd en waarvoor dus 200 euro wordt voorzien: 
 Roel Van Landuyt  Togo  Mobiele school 
 Roland Devolder   Oekraïne SOS Oekraïne 
 Anne Mie Descheemaeker ETH / MAD Medische humanitaire missies 
 Victor Reynders-Frederix  DR Congo Bibliotheek Bukavu 
 Martine Beheydt   Malawi  Aankoop fietsen 
 Dirk De Temmerman  Filipijnen Payoga-Kapatagan 

 
• De subsidies worden positief geadviseerd en ter goedkeuring aan het Schepencollege voorgelegd ter goedkeu-

ring. 
 
• Vanuit Vlaanderen werd 310.000 euro Corona-subsidie voorzien voor de stad: 

o 30% voor ondersteuning verenigingen 
 Qua werkingssubsidies kreeg elk lid hiervoor 50% extra op het bedrag van 2019. Voor de 

werkingssubsidies 2020 wordt het bedrag van 2019 automatisch toegekend. 
o 70% voor investeringen (duurzaam, niet voorzien) 

 Voorbeelden:  
• Tafels en stoelen ’t SOK 

Chalets 
• Podium 
• Perculatoren 
• Geluidsinstallatie 

 SUGGESTIES zeker doorsturen naar thomas.segers@izegem.be.  
• Dit jaar kan elk lid aangesloten bij een adviesraad gratis de stedelijke infrastructuur gebruiken. 

 

11.11.11 (politieke en financiële actie) 
Financiële actie 

• Voorstel vanuit 11.11.11 zelf is het werken met “actieplatformen”. Bekijk zeker de mogelijkheden op 
https://acties.11.be/nl-NL/campaigns?utm_campaign=06f4649a8c-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_03_15&utm_me-
dium=email&utm_source=KV%27s%20en%20KF%27s&utm_term=0_824436d47c-06f4649a8c-111810941.  

• Meer info volgt. 
• De raad legt een voorstel op tafel om 1000 euro extra te storten aan 11.11.11 en dit vanop de budgetpost die 

eigenlijk voorzien is voor de adviesraad zelf. Hiermee wil de raad een signaal van solidariteit geven. Dit wordt 
ter advies aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd. 

• Dries:  
o Weet dat giften voor 60% fiscaal aftrekbaar zijn voor 2020 (i.p.v. 40%). Dat betekent dat een gift 

van 40 euro je uiteindelijk slechts 16 euro kost. De resterende 24 krijg je in 2021 terug via jouw belas-
tingen, op voorwaarde dat je over voldoende netto-belastbaar inkomen beschikt.   

o Bron www.financien.belgium.be:  
 Voor giften gedaan in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60 % van het werkelijk ge-

storte en op het attest vermelde bedrag. 
 Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer be-

dragen dan: 
• ofwel 20 % van het totale netto- inkomen 
• ofwel 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020) 

 U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermel-
den. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen. 

• Dit wordt gecommuniceerd door de stad via de diverse kanalen.  
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Politieke actie 
Inleiding 
Omwille van Corona zal de 11.11.11-campagne van 2020 anders verlopen als vorige jaren.  
Om de campagne Changemakers* (https://11.be/changemakers) toch bekend en tastbaar te maken werd vanuit 11.11.11 
“Murals4Change” gelanceerd.  
 
*Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die 
actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, democratie, voor een 
planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterken wij hun inzet. 
 
Murals4Change 
Met Murals4Change maken we changemakers over heel Vlaanderen zichtbaar in het straatbeeld. Een muur-of grond-
schildering kan een eyecatcher zijn om changemakers en 11.11.11 zichtbaar te maken en een bijkomende oproep tot steun 
te lanceren. 
Concrete actie in Izegem 
We sturen een mail naar alle lagere en secundaire scholen met de vraag om een muur-of grondschildering van 4 op 2 
meter (of iets kleiner) te maken in krijt om een positieve boodschap van hoop uit te dragen.  
 
De mail voor het secundair onderwijs wordt specifiek naar een aantal mensen gestuurd die er misschien wel oor naar 
hebben (dank je Kurt!). Voor de lagere scholen gaat Geert persoonlijk naar de scholen toe (dank je Geert!). 
 
De periode waarin de scholen dit kunnen uitvoeren kunnen ze zelf kiezen: 

• Week van 26 tot 30 oktober  (net vóór de herfstvakantie) 
• Week 9 tot 13 november   (net ná de herfstvakantie) 

 
Als hun kunstproject volledig is afgewerkt is, sturen ze een foto ervan door naar thomas.segers@izegem.be.  
 

1. De stad voorziet het nodige materiaal om aan de slag te gaan (stoepkrijt, stencils). Scholen die willen kunnen 
eventueel ook met spuitbussen aan de slag.  

2. Via de stedelijke communicatiekanalen en de lokale pers worden deelnemende scholen in de schijnwerpers 
gezet. 

3. Deelnemende scholen ontvangen een FairTradebon ter waarde van 50 euro om te spenderen in de lokale 
Oxfam Wereldwinkel. 

 

FairTradeGemeente 
• Thomas geeft korte uitleg over FTG  

o Titel sinds 2008 
o Voldoen aan aantal criteria 
o Telkens streven naar een betere score. Score in 2019: 76/100  

• De deadline voor het invullen van de “Fair-O-Meter” (dient tevens als herbevestiging van de titel) is 31 de-
cember. https://www.fairometer.be/gemeente/izegem/.  

• De FT-trekkersgroep komt samen eind oktober / begin november 
o Thomas verstuurt een doodle. 
o Dries en Annelies zijn bereid om de FT-werkgroep te versterken. 
o Indien er nog mensen zijn, graag een seintje via thomas.segers@izegem.be. 

 
 

Activiteiten leden 
Dries 

• Esperas: congres gepland, maar gaat omwille van COVID digitaal door in november (Senaat Brussel) 
Geert 

• Nog net een aantal koffiestops kunnen doen voor de Corona-uitbraak. 
 

Sofie / Thijs 
• Weinig activiteiten omwille van COVID vanuit Fair Trade en de OWW’s. 
• Zullen geschenkpakketten proberen aan de man de brengen n.a.v. het eindejaar en dit naar bedrijven en scholen 

toe. 
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Mathilde 
• Project met Dominiek Savio ligt stil. 

Eva 
• Verkoop van boeken t.v.v. goede doel bij Strobbe ergens in het najaar. 

Mieke 
• Wijnactie i.s.m. Gerni-wijnen (bestelbon wordt meegestuurd met het verslag). 
• Smultocht zal normaal gezien niet doorgaan. 

André 
• Koffie voor Haïti niet doorgegaan. 

Dirk 
• De filmpjes die gemaakt werden i.h.k.v. COVID (in vijf talen) staan op de FB-pagina. 

  
 

Varia 
Overzicht budgetten 

• Adviesraad: 1239,70 euro van 1500 euro resterend 
• Activiteiten specifiek voor de dienst (FT): 2010 euro van 2500 euro resterend 
• Noodhulp: 1500 euro van 3000 euro resterend 

o Reeds 750 euro voor Ecassef 
o Reeds 750 euro voor SORA 

• Subsidiereglement verenigingen: 17162 euro 
 
Youca verplaatst 

• Niet in oktober 2020, maar wel in maart 2021. 
 

Noodhulp 
• Reeds besproken onder agendapunt “Subsidies” en bij variapunt “Overzicht budgetten”. 

 
Voorstelling Vierderpijlers in Izine 2021 

• Jan / Feb:  Linda Meire 
• Maa / Ap:  Victor Reynders - Frederix 
• Mei / Jun:  Mathilde Beheydt 
• Jul / Aug:  VRIJ 
• Sep / Okt:: Samugam 
• Nov / Dec: Oxfam Wereldwinkel 
 

Nieuwe website stad Izegem 
 Alles rond “Mondiaal Beleid” staat onder https://www.izegem.be/mondiaal-beleid. 

 
 

DATUM VOLGENDE VERGADERING (NIEUWJAARSRECEPTIE): 
DONDERDAG 28 JANUARI OM 19.30 UUR – ZAAL MEILIEF 
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