
Verslag vergadering derdewereldraad 6 september 

 

Aanwezig:  Paul Van de Vel, Jef Goedemé, Tom Reyniers, Jef Wils, Sam Van Dyck, Albert 

Maurien, Simon Vantomme 

 

Agenda van 7 september 2016 

 

0. Verwelkoming & kennismaking 

 

Simon Vantomme is de nieuwe coördinator Sport, Jeugd & Internationale samenwerking. 

Albert Maurien komt luisteren naar de derdewereld raad. Hij is gepensioneerd en woont nu 

in Ghana. Daar bouwt hij huizen. 

 

1. Cine Horizon 

- in 2015 hebben we 4 films vertoond; voorstel om ook in 2017 4 films te vertonen; 2 in het 

voorjaar- nu al te kiezen uit het aanbod samenvatting films: ook op 

http://www.mooov.be/cinehorizon/Algemeen  - aanbod 2016-2017. 

 

- data : 1) voorjaar : schouwburg Schaliken - paaszondag 16/4/2017 : Iedereen gaat akkoord 

met deze datum. De schouwburg is vrij en mag vastgelegd worden. 

Deze voorstelling komt in het teken van armoede. Hier worden organisaties die te maken 

hebben met armoede & de babbelhoek betrokken bij de voorstelling 

 

 2) zomer: Mooov wijkt af: AUGUSTUS 

 

Concept: eind augustus trekt MOOOV met een vrachtwagen doorheen de Noorderkempen voor een 

openluchttour. We laden eind augustus een camion vol materiaal (groot buitenscherm, 

projectieapparatuur, stoelen, …), komen rond half zes ’s avonds aan op locatie x, zetten de boel op en 

starten de film rond zonsondergang (is eind augustus rond 21u15). De lokale partners zorgen voor 

een paar helpende handen, voor stroom, een bar als ze dat willen (zouden we uiteraard tof vinden, 

maar wij gaan dat niet runnen) en een locatie met toiletten (of wagen als er geen lokaal in de buurt 

is). 

Kostprijs: 

-      Materiaal (groot openluchtscherm inclusief): 350€ (kostprijs huur scherm); 

-      Ondersteuning/projectie/… MOOOV: 100€; 

-      Filmrechten: 1€ per persoon met minimum van 65 en maximum van 250€. 

Het is een totaalconcept voor eind augustus. waarbij we voor de Turnhoutse vertoningen 

ondersteuning krijgen van de stad. Verder werken we al een aantal jaren samen met de gemeentes 

Beerse, Vosselaar, Arendonk, Merksplas, Olen en vanaf volgend jaar allicht ook Westerlo, waarbij we 

een overeenkomst afsluiten met de lokale gemeentebesturen. 

Wat de kostprijs betreft: een groot openluchtscherm huren kost ons per dag 350€. We rekenen dus 

enkel dat stukje door. Al de rest (stoelen, de vrachtwagen, technieker, …) wordt door MOOOV 

voorzien/betaald. 

 

Deze voorstelling gaat door op Le Paige of in Noorderwijk/Morkhoven. Er wordt gedacht om 

samen te werken met jeugdverenigingen en Mooov wijkt af te laten komen naar hun 

lokalen. 

Deze vraag wordt gesteld op de jeugdraad door Simon om te polsen of jeugdverenigingen dit 

zien zitten. 



 

UPDATE (9/09/2016) Simon heeft gebeld met Mooov en zij zeggen dat de locatie (schoon en 

tof) belangrijker is dan de praktische kant (bereikbaarheid). Zij hebben slechte ervaringen 

met jeugdbewegingen dus hier moeten goede afspraken rond gemaakt worden als we dit 

doen. 

 

3) najaar :  Schoolvoorstelling (datum aanpassen aan de scholen, wss in maart 2017)  

 

Doel: Eén voorstelling overdag voor leerlingen en één voorstelling 's avonds voor de ouders. 

Kan in de week dus 't Schaliken is zeker nog vrij. De film "The invisible City" heeft een 

educatief programma dat hiervoor is uitgewerkt door Mooov. Eventueel combineren met 

een interview met de regisseur. 

   4) najaar :  december 2017 : zaterdag -  geschenkenbeurs wereldwinkel 

 

Er wordt een Doodle gemaakt zodat iedereen thuis rustig de trailers kan bekijken en zijn 

favoriete films kan selecteren. 

 

UPDATE (9/09/2016): De deadline voor het doorsturen van de films is onze deadline. Maar 

hoe sneller hoe beter want het zou kunnen dat een film anders als gebruikt wordt door een 

andere organisatie op die dag. 

 

2. toelage DWR  

- besteding resterend deel van toelage van 2015 : 1.043,65 euro – ten voordele van 11.11.11 

- toelage van 2016: 1240,00 euro is gestort 

 

3. 11.11.11-actie 

- boekenverkoop van juni: opbrengst 3.511,00 euro. Ann heeft een bedankkaartje naar de 

medewerkers van de bibliotheek gestuurd 

- campagne 2016: Santé, een basisgezondheidszorg voor iedereen: www.11.be/santé 

 - acties voor 2016: 

• geldinzameling: weekend van 11,12 en 13 november 

o 10e 's avonds 

o 11e elke winkel die open is 

o 12e heel de dag 

o 13e voormiddag 

• brunch op zondag 27 november in zaal ‘t Hof: 

o Het programma is hetzelfde als vorig jaar. Er wordt opnieuw samengewerkt 

met de babbelhoek. 

o Er wordt gekookt op zaterdag 26 november. 

o Locatie mag vastgelegd worden. 

o De borden van de school worden mogelijks weggedaan omdat de school 

verhuisd. We horen of we deze nogmaals mogen gebruiken. Anders heeft het 

Rode Kruis ook nog 100 borden. 

 

 

 

 



4. varia 

 - Op 24 september is het 11.fiesta in De Hallen in Schaarbeek. Maar 24 september is 

het ook ontmoetingsdag. Er wordt gevraagd om zeker ook voor de ontmoetingsdag 

promotie te maken. 

- Op 20 oktober is het zuiddag : er zijn 6 jobs beschikbaar : 4 bij groendienst, 1 bij 

hummeltjeshof+ cultuurdienst en 1 job moeten we nog zoeken. 

 - Jo Spiessens heeft een website gemaakt voor Wereldtals 

 - De dienst Internationale samenwerking verhuist samen met de jeugddienst naar de 

sportdienst en wordt één grote dienst Sport, Jeugd & Internationale samenwerking. De 

volgende opmerking wordt gemaakt door de derdewereldraad: "Let op dat de dienst 

Internationale samenwerking niet opzij geschoven wordt." 

 

5. Taken 

 

• Er wordt een doodle gemaakt zodat iedereen zijn film kan kiezen. 

• Beschikbaarheid van 't Schaliken in Maart controleren voor de Schoolvoorstelling 

• Paaszondag in't Schaliken vastleggen. 

• Contact leggen met Mooov wijkt af om een voorstelling vast te leggen in augustus 

2017 

• Artikel brunch plaatsen in stadskrant november 

 

Volgende vergadering: Donderdag 20 oktober. 

 

 


