
Vergadering werkgroep 
ontwikkelingssamenwerking 

5 augustus 2020 
 

1. Voorstelling van iedereen   
 

2. Verslag van de hoge raad 
 

-Paraplu voor beide thema’s klimaat/duurzaamheid & ontwikkelingssamenwerking onder de 

SDG’s 

-Wisselwerking tussen hoge raad & werkgroep: geen top-down werking 

-kruisbestuiving tussen beide werkgroepen 

-Jaarthema voor Noordwerking: Water. Dit maakt zowel een link tussen 

klimaat/ontwikkelingssamenwerking als tussen Noord/Zuid.  

*Dit thema is voor 1 jaar vastgelegd, maar omwille van de Corona maatregelen gaan we dit 

verlengen tot 2021 

*Je kan nog steeds subsidie aanvragen voor projecten in het Zuiden die niet met water te 

maken hebben, enkel link met SDG’s wordt wel gevraagd. 

 

3 Verduidelijking van de SDG’s 
  

Link voor meer uitleg over de SDG’s van Walter: ….. 

 

4 statuten 
 

Vragen betreffende openbaarheid van de hoge raad 

-Adviezen naar gemeenteraad en college worden wel openbaar gemaakt 

-De essentie van wat er beslist wordt in de hoge raad wordt ook gecommuniceert naar de 

werkgroepen en werktafels 

 

 



5 Aanvraagformulieren voor subsidies voor projecten in het Zuiden 
 

-Update: Corona is mee opgenomen in het aanvraagformulier: Hoe beïnvloed Corona het project in 

het globale zuiden en omgekeerd? 

-spelfouten gaat Piet aanduiden en doorsturen zodat het aanvraagformulier incorrect Nederlands 

zonder spelfouten kan staan. 

-Vragen betreffende categorieën A-B-C: Categorie C is enkel voor natuurlijke personen, dit wordt 

bedoelt met de ‘hoedanigheid’. 

-Slechts 1 aanvrager kan 1 project indienen per jaar. 

-Eenzelfde  project afgebakend in ruimte en tijd (niet een organisatie) kan slechts 3 opeenvolgende 

jaren gesubsidieerd worden. 

 

6  Noodhulp 
 

Zijn er voorstellen/suggesties voor hoe we deze 3000€ kunnen verdelen ? 

- Mensen komen in fundamentele armoede, hongersnood, door corona, daarop inzetten 

-Beirut 

-12.12.12, zij verdelen noodfonds aan andere kleinere projecten 

-Rode kruis (Libanon) 

 

7 Evenementen en activiteiten (Noordwerking) 
 

-Geschenkenbeurs gaat niet kunnen doorgaan. Misschien niet verantwoord in deze tijden. 

-Coronatijd gebruiken om via de gemeentelijke kanalen te communiceren over wat we doen in het 

Zuiden: op de gemeentelijke website, bode van Schoten,… 

-Zeker niet stilvallen 

-Gebeurtenissen in het Zuiden onder de aandacht brengen dmv sensibilistie/informatie/… 

-Hoe kunnen we deze mensen bereiken? 

-Inzetten op sociale media: instagram, tiktok,… 

-Eventueel deskundige daarvoor uitnodigen om ons nieuwe inzichten te geven over hoe we nieuwe 

mensen/doelpubliek kunnen bereiken? 

 

 



 

8 Varia 
 

- Vorige GROS leden terug betrekken bij de werking in de werktafels, we mogen ze niet als verloren 

beschouwen 

- Interesse in de milieuprojecten van de Gemeente Schoten 

-Volgende vergadering Hoge Raad: na 15/09, doodle wordt rondgestuurd voor datum te prikken  eind 

september. 

-Volgende vergadering werkgroep ontwikkelingssamenwerking: volgende datum? 

-Nieuwe voorzitter werkgroep ontwikkelingssamenwerking? Anke wil dit wel op haar nemen, 

gesteund door iedereen van de werkgroep. 

 


