
Agenda derdewereldraad van 2 juni 

 

Verontschuldigd: Jan Bertels, Maja De Belder, Marietje Van Wolputte, Erik Vervoort, Ingrid 

Marit, deN babbelhoek 

Aanwezig : Paul Van de Vel, Jef Goedemé, Liesbeth Leysen, Hilde Diels, Jef Wils, Sonia 

Bellens, Tom Reyniers, Herwig Helsen, Ann gbruers 

 

 

1. Evaluatie Wereldtals 

 

1. Activiteiten : 

- Numismatica: minder volk dan anders maar dat ligt waarschijnlijk door verandering 

van locatie 

- Quiz KWB: prima 

- Quiz Cd&V: minder volk maar meer opbrengst 

- Velt: zowel kookles als thee proeven volzet, met zowel leden als niet-leden 

- ACV: goede opkomst en goede inhoud 

- 11.11.11 NDW: heel positief – goede opkomst 

- wereldwinkel :   

� afgelaste uitstap Antwerpen : reden : minder spectaculair – geen 

 foto ? 

� wijnproefavond : goede sommelier, tevreden proevers maar geen 

grote opkomst 

� Komen eten: iedereen super tevreden; misschien teveel onkosten; 

Paul en Brigitte maken een overzicht van de onkosten 

- CLW De Vesten : succes 

- Jeugddienst : Jan was tevreden 

- Natuurpunt: oke 

- Campus Scheppers: succesvol maar dat hangt af van de leerkrachten die meedoen 

- Broederlijk Delen: goede tentoonstelling die wordt verlengd tot september. Jammer 

dat er bij de tentoonstelling niets verwijst naar Wereldtals. 

- Femma: zeer positief 

- Hidrodoe, VIVA-SVV, sp.a, Curieus, Afractie : niets vernomen? Ann stuurt een mail 

om te vragen hoe de activiteit is verlopen 

 

2. Startmoment : 

- goede opkomst, leuke sfeer 

- jammer dat er met het lied van rapper Midged niet meer is gedaan 

- deur met daarnaast een herashek met papieren aan, oogde wat marginaal 

 

 

3. Slotmoment : 

- weinig volk 

- een betere selectie van de foto’s maken en tekst voorzien bij welke activiteit ze 

horen 

 

 



 

4. Promo :  

- 600 expemplaren van de brochure is goed   

- 5 beachvlaggen bestellen (spandoeken zijn verouderd; foutieve website) : Ann 

contacteert Jo Spiessens 

- deelnameformulier online is goed maar voor de aanvraag van subsidie kan er geen 

factuur meegestuurd worden 

- chocolaatjes met pralinévulling zijn lekkerder 

 

5. Financieel:  

- schepencollege heeft de subsidies goedgekeurd en ze worden zo snel mogelijk  

uitbetaald 

- Facturen en onkostennota’s moeten op de jeugddienst binnengebracht worden of 

gemaild worden maar niet naar het stadsbestuur opgestuurd worden. Anders komen 

ze bij de financiële dienst terecht en die weet niet wat ze ermee moeten aanvangen.  

- Aan de dienst communicatie wordt gevraagd of het mogelijk is om ook een factuur 

online in te dienen  

- overzicht  

6. Bemerkingen naar volgende editie : 

- er moet veel meer promotie gemaakt worden; via diverse kanalen 

- plaatselijke horeca mee betrekken: Wereldtals kroegentocht, pop-up café, 

Wereldtals-hapje in café’s, … 

- Kan het Schaliken een wereld- programma aanbieden tijdens Wereldtals ? 

- er wordt gevraagd of er in de stadskrant niet meer ruimte kan voorzien worden. 

In plaats van een overzicht van gans Wereldtals, is het beter om de activiteiten per  

maand erin te zetten met meer uitleg, foto, … zoals voor het Schaliken gebeurt 

- het volledige programma op de website zetten (ipv brochure te downloaden) 

- slotmoment attractiever maken : vb improvisatietheater (Inspinazie- 

www.inspinazie.com) ) 

 

 

2. Varia 

- Cine Horizon: in 2017 wordt Cine Horizon georganiseerd. Volgende vergadering 

wordt dit agendapunt besproken. Als we een film in de zomermaanden 

programmeren kan dit misschien in Le Paige, in openlucht 

- opleiding 4
de

 pijler : uitnodiging in bijlage, mag rondgestuurd worden naar mogelijke 

geïnteresseerden 

- broodzakkenactie 11.11.11: overzicht van bakkers in bijlage 

- De DWR had een deel van hun budget vrijgehouden indien het stedelijk budget voor 

Wereldtals ontoereikend zou zijn. Dat was niet nodig; wat gebeurt er met de rest ? 

(1.098,65 euro) Dit wordt besproken op de volgende vergadering 

 

 

 

Volgende vergadering is op woensdag 7 september om 20 uur op de jeugddienst 

 


