
 

 

 

 

Referentie: TS

Verslag: Algemene Vergadering Noord-Zuidraad Datum: 8 juni 2021 

Aanwezig: Kurt, Philippe, Geert, Mathilde, Eva, Sophie, Victor, Mia, Linda, Brenda, Cindy, Thijs, Sofie, Nies, Anne-
lies, Mieke, André, Joke, Anne-Mie, Geerwin, Thomas (verslag) 

Verontschuldigd: Bjorn, Brenda, Jan, Lieve, Dries, Dirk, Odette, Maarten, Ludwig, Ahmed, Ingrid 

 
Welkom 

• De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom. 
• De vergadering vindt plaats aan Buurtgebouw Molenwiek op de Bosmolens. De nodige afstand wordt geres-

pecteerd. 
• Eerste vergadering van dit jaar. 
• Veel activiteiten zijn in het water gevallen. 

 

Verslag vorige vergadering (8/10/2020) 
Algemeen goedgekeurd. 
 
Advies middelen Corona-noodfonds 
Vanuit Vlaanderen werd een bedrag voorzien voor ondersteuning verenigingen. Het zogenaamde corona-noodfonds.  
In Izegem werd toen de beslissing genomen om direct een financiële ondersteuning te voorzien, dat werd vorig jaar in 
het voorjaar reeds uitbetaald aan elke vereniging. Daarnaast werd beslist om die middelen ook in te zetten op lange 
termijn onder meer door het aankopen van materialen. 
 
Verenigingen hebben via de raden aankoopsuggesties voor materiaal kunnen doorgeven. Voor een totaalbedrag van 
150000 euro wordt vanuit het college volgende zaken naar voorgeschoven: 

• WC-wagen 
o Geerwin: Zeer goed. Huren kost veel geld. 

• Stoelen (240) voor ‘t soK 
• Wifi op vrijetijdslocaties 
• Extra goede stoelen (120) voor in verhuur 
• Bierbanksets (voor 500 man) 
• Herbruikbare bekers 
• Fietsenstallingen voor jeugdverenigingen 
• Mobiele fietsenrekken 
• Praktikabels (15) voor ’t soK  

 
Daarnaast werd begin april opnieuw een enquête afgenomen bij de verenigingen. Verenigingen geven daarin volgende 
zaken aan: 

• Grote angst voor een ledenverlies (studies geven aan dat dit tot 30% kan oplopen) 
• Vragen ondersteuning voor hun bestuur 
• Vragen financiële en materiële ondersteuning 

 
Het stadsbestuur wenst hier graag te ondersteunen en stelt voor om dit te doen door een communicatiecampagne in te 
richten in combinatie met een coaching traject en dit vanaf eind augustus.  
Met de communicatiecampagne wensen we onze verenigingen in de kijker te zetten: voor elke Izegemnaar is er immers 
wel een vereniging waar hij/zij terecht kan. Izegem is een verenigingsstad en we wensen dit ook te blijven. We willen 
onze verenigingen dan ook ondersteunen in hun werking en dit door hen inhoudelijk/bestuurlijk te versterken. Immers, 
als er zich nieuwe mensen door de communicatiecampagne aandienen, dan is het aan de verenigingen om daar goed 



mee om te gaan, om die nieuwe mensen zoveel als mogelijk ‘aan hen te binden’. En, net dat laatste vereist een andere 
aanpak: de klassieke verenigingsvormen kennen minder succes, het vrijwilligerswerk verschuift meer naar ‘bewegin-
gen’ met (tijdelijke) taken. Het mag voor zich spreken dat dit een andere aanpak vereist. We zien het coaching traject 
als een lange termijn traject, dat zowel algemeen als individueel is, dat zowel online als offline is én dat tegelijkertijd 
ook de expertise op onze diensten versterkt (door ons zelf methodieken eigen te maken, train de trainer principe). Op 
die manier zijn we er van overtuigd dat we onze verenigingen vertrouwen zullen geven bij de start en kunnen we hen 
stapsgewijs meenemen om ook de omslag te maken naar verenigingen 2.0 via de voorgestelde “vrijwilligersacademie”. 
Dit communicatie- en coaching traject zou gerealiseerd worden voor een totaalbedrag van 50.000 euro. 
 
Daarnaast wenst het college ook de beslissingen die vorig jaar genomen werden te verlengen. Dit gaat dan specifiek 
over  

1. Gratis ter beschikking stellen van de stedelijke infrastructuur voor het volgende werkjaar. 
2. Uitbetaling subsidies op basis van referentiejaar 2019 (er hoeft dus opnieuw geen dossier opgemaakt te wor-

den) 
 
Beslissing: 

• De Noord-Zuidraad verklaart zich akkoord met de voorstellen van aankopen. 
• De Noord-Zuidraad verklaart zich akkoord met de communicatiecampagne. 
• De Noord-Zuidraad verklaart zich akkoord met het coaching traject. 
• De Noord-Zuidraad verklaart zich akkoord met het gratis ter beschikking stellen van stedelijke infrastructuur. 
• De Noord-Zuidraad verklaart zich akkoord met de uitbetaling van de subsidies op basis van referentiejaar ‘19. 

 

Herbevestiging FairTradeGemeente-titel 
• Overal een “A” gescoord. Enkel bij bereiken van scholen en bedrijven een “B” gescoord. 

o Via Economische Raad (mail voorzien die Sandra kan doorsturen) bedrijven proberen te betrekken in 
het Fair Trade-verhaal. 

o Een mailing aan de scholen ergens eind september / begin oktober. 
 
Werkingssubsidies 2020 

• Deze werden uitbetaald eind april voor het werkjaar 2020 met budget 2020 en dit voor een bedrag van 312,04 
euro. 

 
 Normaal gezien (CBS dient dit nog goed te keuren) zullen de werkingssubsidies 2021 opnieuw gebaseerd wor-

den op werkjaar 2019 en zal er dus geen dossier moeten worden ingediend.  
 

Subsidies 2021 
• Binnen vóór 15 september.  

o Projectsubsidies, niet voor werking 
o De nodige formulieren worden aan het verslag toegevoegd 

• Subsidie-aanvragen die na 15 september binnen komen worden NIET weerhouden. 

 
Activiteiten leden 

• André: 10 oktober, 10.000 stappentocht voor Haïti. Rustoord Kachtem tussen 14u en 15u.. 
• Geerwin: 16 september in De Leest (20u), voordracht Jan Leyers rond “Allah in Europa”. 
• Linda: Gekochte verlostafel toegekomen in Vida. Bezig met project weeshuis in Bunia. 
• Joke: Inleefreis op 2 juli, 19 september autozoektocht. 
• Geert: Broederlijk Delen nationaal en lokaal de helft van de opbrengst, maar toch veel bloemetjes verkocht in 

Kachtem en op de Bosmolens. Vlaggen zijn langer blijven hangen. 
o Idee: Vlag van elke vereniging van de Noord-Zuidraad. Vlaggenmasten aan de kerk. Nood aan regle-

ment zoals met de inschuifborden. Wie krijgt voorrang e.d. 
 Kurt: Moeilijk om voor elke vereniging een vlag. Zal duur zijn en gaat over heel veel vereni-

gingen. 
• Philippe: Situatie in opvangtehuizen is dramatisch. Regelmatig aanvragen. Geen zicht op verbetering. Afwach-

ten vaccinaties. 
• Ann-Mie: Vertrek 3 juli voor medische missie en dan nog eens in september. 

 

Varia 
• Weinig reactie op mailing rond de nieuwe “Hulde”. Nog enkele insteken 



o Vrijwilliger delicaat als dit een persoon zou zijn, best een groep mensen. Vb: Verpleegkundigen 
St.Jozefskliniek, stewards in vaccinatiecentrum 

o Geert: “De Gulden Pekker” als naam. 
o Kurt: “Merletjes” (historisch wapenschild), vb. de “Gouden Merlet”. 
o Victor: “Gouden Borstel”, “Zilveren Borstel”, “Houten Borstel” (al dan niet op zijn ”Izegems” uitge-

sproken). 
• Weinig reactie op online voorstelling “Cultuurfabriek”. 

o Info van Kurt 
o Positief geadviseerd 

• Odette Catrysse in Izine juli / augustus. Anne-Mie Descheemaeker in Izine januari / februari. Iedereen is dan 
minimaal 1 keer aan bod gekomen. 

o Imazighen: Maart-april 2022. 
• Youca gaat door op 21 oktober. 
• 11 november valt op een donderdag. Weekend 6/7 of weekend 13/14 november. 

o Beter ervoor. 
o Victor: Waarom ter gelegenheid van “Izegem koerse” geen activiteit doen in de buurt van de aan-

komstlijn. vb stukske stoep naast de parking van het zwembad in de H. Hartstraat en daar vb. pannen-
koeken of warme wafels met koffie (fair trade) en frisdrank (ook fair trade) te koop aanbieden om de 
“kas” van de Noord Zuid raad te spijzen of vb. 11.11.11 (het moet toch niet altijd in november zijn?) 

• Geerwin: Ervaring dat indienen van projecten bij de Provincie bureaucratischer is geworden.  
o Vb: Project vuilnisophaaldienst is goed project, maar subsidie niet binnengehaald. Minder punten ge-

scoord op draagkracht. Het gaat nu minder over de inhoud.  
 Jammerlijke zaak. Kaart zelf eerst aan bij de Provincie en resultaat ervan wordt besproken op 

de volgende Noord-Zuidraad. 
• André: Veel goedgekeurd, maar sinds drie jaar geen aanvraag meer gedaan.. 
• Mathilde: Het gevoel dat je zeer straf binnen een kader moet passen (vb: recycling-

project). 
• Linda: Ontziet ook om dossiers in te dienen.. 

 
Volgende vergadering 

• Dinsdag 14 september om 19.30 uur (locatie n.n.b.) 
• Donderdag 21 oktober om 19.30 uur (locatie n.n.b.) 
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