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1. Evaluatie 11.11.11-actie en Ciné Horizon
11.11.11: mooie opbrengst. Alle acties, behalve de boekenverkoop, hebben meer
opgebracht dan vorig jaar. Een overzicht met de opbrengst in bijlage.
Cine Horizon
Ixcanul : 14/3 overdag : 250 leerlingen en ’s avonds: 134 deelnemers
The Idol: 16/6 : ongeveer 100 deelnemers
Neruda: 4/10 : 136 deelnemers
Lion: 9/12 : 126 deelnemers
In 2018 is het Wereldtals en geen Ciné Horizon. Toch staan er al twee films op de
planning:
- 1 juli: opluchtfilm georganiseerd door de fairtradestraat (E. Claesstraat)
- zaterdag tijdens cadeaudagen van de wereldwinkel is schouwburg leeg en vrij:
filmvertoning ism met wereldwinkel
Het aanbod kan je bekijken op
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/ontwikkelingseducatie/cinehorizon.html
Ann polst hoe het zit voor de filmvertoningen in de toekomst aangezien ’t Schaliken in de
toekomst de filmvertoningen zou willen verminderen/afschaffen.
2. Verdeling subsidies
Omdat pater Verlinden niet meer aanwezig is in de Filipijnen wordt beslist om de
subsidie te halveren van € 1200 naar € 600. De resterende € 600 wordt gestort voor
11.11.11.
Het overzicht van de verdeling van de subsidies voor 2017 vind je in bijlage
3. Varia
a. Toelage derdewereldraad
Er wordt beslist om het resterend bedrag (€ 913,37) van de toelage van 2017
te reserveren voor Wereldtals. Als het niet nodig is, kan het alsnog gestort
worden voor 11.11.11.
b. Kaartje voor Jef Wils
c. Murga voor Wereldtals: € 400 voor 1 uur
Er wordt beslist om niet hier op in te gaan. Brigitte is op zoek naar een
alternatief.
4. Bedankkaartjes schrijven
5. Reglementen en memorandum
Het zou goed zijn om een memorandum te schrijven met de onze wensen,
prioriteiten, bedenkingen, … die we aan de Herentalse politici kunnen geven zodat ze
dat kunnen meenemen in hun programma voor de verkiezingen.

De provincie begeleidt een methodiek die hiervoor goed zou kunnen dienen. We
nodigen hiervoor de derdewereldraad, trekkersgroep van FairTradeGemeente,
4de pijlers, 11.11.11-sympathisanten, … uit.
Volgende vergadering is op maandag 5 februari om 19 uur in de benedenzaal van het
Administratief Centrum.
Op de agenda staat een interactieve methodiek over SDG’s dat gebruikt wordt als
insteek voor het opmaken van een memorandum onder begeleiding van de dienst
noord-zuid van de provincie.

