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1. GEMEENTELIJKE SUBSIDIES 2014


Overzicht berekening 2014: De punten van het werkingsjaar 2014 werden berekend en
goedgekeurd door de AV: zie lijst. Sarah maakt een nota voor het CBS zodat de bedragen
kunnen worden uitbetaald.



Opmerking: verschil Ontwikkelingssamenwerking en Welzijnsvereniging
Broederlijk Delen, Damiaanactie, Support Ghana, ProActiv’Congo en WOSH zijn verenigingen
die zich focussen op ontwikkelingssamenwerkingsverbanden. Zij vulden het
‘Aanvraagformulier toelagen verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking’ in.
Bloedgevers Herne/Herfelingen, Welzijnszorg Herne/Herfelingen en Ziekenzorg
Herne/Herfelingen/ Kokejane zijn welzijnsorganisaties. Zij vulden het ‘Aanvraagformulier
toelagen welzijnsverenigingen’ in.
 Dus: het juiste formulier invullen (slechts één formulier mogelijk!), want sommige
verenigingen hadden beide formulieren ingediend.
 Eind dit jaar zal Sarah aan iedere secretaris het juiste formulier per post/e-mail bezorgen
(wat betrekking heeft op het werkingsjaar 2015).



Adressen en gegevens: er werden een paar aanpassingen doorgevoerd in de adressenlijst:
iedereen kijkt dit nogmaals grondig na en laat aan Sarah eventuele aanpassingen
gewaarworden.

2. PROJECTSUBSIDIES 2014
De projectsubsidies gingen naar Support Ghana. Luc Somers licht zijn project toe aan de hand van
een getuigenis.
Sarah vraagt een financieel overzicht op van het jaar 2014.

3. BUDGET 2015
Samengevat voor het jaar 2015:
- 2250€: doelgerichte financiële ondersteuning voor verenigingen van Herne Solidair
(Art.395)
- 250€: werkingskosten Herne Solidair? [ondertussen nagevraagd en OK]
- 1000€: projectsubsidies (lokale en 3de wereldprojecten ondersteunen) (Art.476)
- 250€: Fair Trade activiteiten (Art.477)
- 1000€: mondiale vorming in de lagere scholen van Herne (Art.479)

4. JAARPLANNING


Solidariteitsprijs: Er werd 1 kandidaat naar voren gebracht, nl. Luc Somers, die door de AV
werd goedgekeurd.



De Solidariteitsprijs wordt naar goede gewoonte samen met de Cultuur- en Carrièreprijzen
uitgereikt, als afsluiter van de activiteit “Herne Pakt Uit!” op 13 september. Deze dag staat in
het teken van de herdenking van WOI en is een grote samenwerkingsactiviteit van
verschillende diensten en actoren (Jeugd, Sport, Cultuur, Ontwikkelingssamenwerking, …).
Een overleg hieromtrent staat gepland op 12 mei ek.
Vorig jaar was het Fairtradeproduct ‘bananen’, en dit jaar wil Herne Solidair ‘chocolade’ als
Fairtradeproduct in de kijker zetten. Cake/taart maken met Fairtrade-chocolade bv?
Er is het voorstel om polo’s aan te kopen om de uniformiteit van Herne Solidair te
benadrukken: helblauw met opdruk van HS en het logo. Ook een banner is een goed idee om
meermaals op activiteiten van HS te gebruiken. Sarah onderneemt hiervoor de nodige
stappen.

5. VARIA







Ontwikkelingshulp van de Belgische gemeenten 2014: ieder jaar dient de financiële steun aan
ontwikkelingssamenwerking van iedere Belgische gemeente worden doorgegeven.
Damiaandorpbordjes: de AV van Herne Solidair vindt dat deze bordjes nog mogen blijven
hangen, zolang deze presentabel blijven. Sarah vraagt aan de TD om de losgekomen bordjes
te herbevestigen.
Regionaal overleg Fair Trade: er zal in 2016 een gezamenlijk kookboek worden uitgebracht.
Op zaterdag 17 oktober wordt in alle deelnemende gemeenten een Fairtrade- mand verstopt
op een geheime locatie. Vanaf 12u wordt deze locatie vrijgegeven via de FT facebookpagina
VOLGENDE Vergadering op 23 juni 2015

