Verslag van 3 mei 2017
Aanwezig: Bieke Baeten, Tom Reyniers, Jef Wils, Chris Mertens, Paul Van de Vel,
Jef Goedemé, Ann Gebruers
Verontschuldigd: André Torfs, Sam Van Dyck, Tom Olyslaegers,
1. Verwelkoming nieuwe schepen en voorstellingsrondje
2. Ciné Horizon
film 1. Ixcanul op 14/3 – schouwbrug Schaliken samen ouderraad Kosh
campus Scheppers
- namiddag : 250 leerlingen van de 3de graad van Kosh en
Gemeenschapsonderwijs
avond : 134 kijkers
film 2. The Idol op 16/6 - de schuur van Bavo samen met het 11.11.11-comité
van Noorderwijk
- inkom gratis
- er wordt een mobiele cinema gehuurd via MOOOV
- reclame via communicatie gemeente
- 100 stoelen van de gemeente
- drank via de wereldwinkel ?
- glazen van de stad of van verhuurbedrijf Van Rompaey
Film 3. Neruda op ??? samen met DTL
- Chileense (spaanstalige) film
- Ann vraagt na welke data de schouwburg vrij is in oktober en contacteert
DTL om af te spreken
Film 4. Lion op 9/12 samen met Wereldwinkel
- Indische film
- Ann vraagt na of de schouwburg vrij is op 9/12
Vraag van Tom om een film van Cine Horizon te tonen op 24/6 in de E.
Claesstraat op vooravond van straatfeest : te laat voor Cine Horizon – wel kan
een subsidieaanvraag door het straatcomité gevraagd worden en het zelf
organiseren
3. Wereldtals: startvergadering: woensdag 27 september om 20 uur in de
benedenzaal van het Administratief Centrum
Periode : van 24/2 tot 27/4
Ann stuurt een mail naar alle verenigingen die vorige jaren hebben
meegewerkt en contacteert Jo Spiessens om recente info op de website te
zetten alsook de brochure en foto’s van vorige editie en het lied van Thomas.
Bekendmaking in stadskrant, facebook, …
Slotmoment : - een fotoreportage met foto’s via #Wereldtals

- film van Cine Horizon

4. Varia:
-

subsidie-aanvraag TIS wordt goedgekeurd; Ann brengt aanvraag op het
college
aanvraag voor deelname aan pilootproject van VVSG over SDG’s werd
niet weerhouden. Ann bekijkt of dit kan opgenomen met werkgroep
Mondiaal Neteland
bedanking van Charlotte Rahier voor de subsidie. Ann vraagt Charlotte of
ze een toelichting kan geven op een vergadering van de derdewereldraad
als ze terug is van Guatemala.
noodhulp : 3000 euro beschikbaar om bij te dragen aan een actie om geld
in te zamelen
o opbrengst van de fuif – 50 jaar jeugdraad wordt geschonken aan 1212
o artikel in stadskrant van zomer met oproep om een actie te
organiseren voor 12-12
Volgende vergadering van de derdewereldraad is op woensdag 27
september om 19 uur in de benedenzaal van het Administratief
Centrum, voor de startvergadering van Wereldtals om 20 uur.
Op de agenda staat de voorbereiding van de 11.11.11-actie

