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Acties  Commentaarvelden Uitga-

ven 
Inkom
sten 

Indicatoren

1. Sensibilisatie en draag-
vlakverbreding - 
De stad Menen wil de be-
trokkenheid en het 
draagvlak voor Noord-
Zuid verhogen, vooral 
naar scholen, jeugd en 
sociaal-culturele vereni-
gingen toe. 
 
 

Deelrapportagecode 
GOSVBP01  
Deelrapportagecode 
LCBVBP03 (CC De Steiger) 
Deelrapportagecode 
LJBVBP03 (Jeugddienst)  
 

1.1 De stad Menen wil de betrokkenheid en het draagvlak voor Noord-Zuid bij scholen, 
jeugd en sociaal-culturele verenigingen verhogen door meer gericht te sensibiliseren 
naar deze doelgroepen toe. Een uitdagend aanbod rond het Noord-Zuidthema met oa 
workshops, theatervoorstellingen, lezingen en lespakketten wordt hen daartoe aange-
reikt. 

Bedoeling: deze doelgroepen bereiken om de toekomst van onze lokale samenleving mee 
te beïnvloeden. Jongeren een breder (wereldwijd) perspectief meegeven zodat ze de sa-
menhang van alles (zoals honger en klimaat) leren inzien.  
 
1.1.1 We verhogen onze samenwerking met scholen (ihkv de eindtermen, rond 11.11.11, 
multiculturaliteit of hun mondiale dagen) door een mondiale scholenhappening of work-
shopweek in te voeren. (zie bv aanbod 2011: http://www.menen.be/nieuws/strijd-mee-
met-111111 - zie ook aanbod voor scholen in 2013 op de stedelijke website. ) 
 
1.1.2 Samen met de Jeugddienst bouwen we een interactief Noord-Zuid-programma uit 
(in een schoolvakantie). We mobiliseren Jeugdverenigingen tot Noord-Zuidactiviteiten, oa 
ihkv hun zomerkampen. 

1.1.3 We integreren het mondiale thema in de jaarwerking van sociaal-culturele vereni-
gingen (bv via een jaarlijkse lezing, culinaire 11.11.11-activiteit, mondiale uitstap, …). 
Link naar jaarlijkse lezing ism Davidsfonds, Markant en in 2013 ook Gemeentelijke Ba-
sisschool Rekkem, zie korte aankondiging in 
http://www.menen.be/sites/menen/files/media/assets/menen_webmaster/OverdeStad/L
eiedraad/oktober2013_steiger.pdf Zie verder ook 
http://www.vormingplusmzw.be/chika-unigwe-een-vlaams-nigeriaanse-schrijfster-op-
de-praatstoel alsook 
http://www.ccdesteiger.be/public/uploads/docs/Festo2013Folder_web.pdf  /  en 
http://www.uitinwestvlaanderen.be/59944/een-wereld-vol-talent-op-festo-de-koloroj 

1.2 De stad Menen wil de bevolking meer prikkelen rond het Noord-Zuidthema door 
vooral intenser gebruik te maken van digitale en sociale media alsook met opvallender 
acties in het straatbeeld. 
Bedoeling: verbreden van het lokale Noord-Zuiddraagvlak 
 
1.2.1 We ‘verfrissen’ onze boodschap via verzorgde publiciteitsmails, door het ontwik-

kelen van een eigen logo en lay-out, door de Noord-Zuidwebpagina op de stedelijke 

€ 
8500 
(6200 
+ 
2300) 

1.1.1
2014-2016: jaarlijks met min-
stens 5 basisscholen samenwer-
ken en daarmee minstens 200 
leerlingen bereiken.  
2017-2019: jaarlijks met min-
stens 7 basisscholen samenwer-
ken en daarmee minstens 300 
leerlingen bereiken. 
Jaarlijks met minstens 3 van de 4 
secundaire scholen samenwer-
ken en minstens 120 leerlingen 
bereiken.  
2014-2016: zeker de 3e graad en 
in de mate van het mogelijke 
ook de 1e en 2e graad bereiken. 
2017-2019: alle graden van min-
stens 2 secundaire scholen be-
reiken.  
 
1.1.2 
2014-2015: met minstens 2 
workshops een 40-tal kin-
deren/jongeren bereiken tijdens 
een schoolvakantie  
2016-2019: met minstens 3 
workshops een 60-tal kin-
deren/jongeren bereiken tijdens 
een schoolvakantie 
Vanaf 2015 jaarlijks minstens 3 
jeugdverenigingen ideeën aan-
reiken voor Noord-Zuid-
activiteiten én minstens 1 ervan 
mobiliseren tot Fairtrade-
aankopen ihkv zomerkampen.  
 
1.1.3: Jaarlijkse minstens 1 lezing 
ism minstens 2 sociaal-culturele 
verenigingen en minstens 1 
andere activiteit ism minstens 1 



site een eigen gezicht te geven, een Facebooksite uit te bouwen en een digitale 
Noord-Zuidnieuwsbrief op te starten.  
 

1.2.2 We willen meer publieke en media-aandacht trekken door – nu en dan samen met 
een bekende Menenaar - ludieke acties te voeren rond het 11.11.11-thema, Fairtradege-
meente, enz. We gaan ook ons gemeentelijk en regionaal persbeleid verder uitbouwen, nu 
en dan advertentieruimte kopen en aandacht trekkende artikelen in stadskrant Lei€draad 
plaatsen. 
 

sociaal-culturele vereniging 
(zoals een culinaire activiteit 
ihkv 11.11.11 of Fairtradege-
meente, een mondiaal luik bij 
een uitstap, …). Daarbij min-
stens 60 respectievelijk 20 per-
sonen bereiken. 
 
1.2.1 
2014: eigen logo ontwikkelen 
2014-2015: eigen lay-out ont-
wikkelen / 2016-2019: perma-
nente aandacht voor verder 
ontwikkelen van eigen lay-out. 
Jaarlijks minstens 4 verzorgde 
publiciteitsmails, vanaf 2015 in 
eigen layout. 
2014-2015: de Noord-Zuid-
webpagina op de stedelijke site 
een eigen gezicht geven 
2014: Facebooksite uitbouwen  
2014-2016: jaarlijks minstens 6 
berichten plaatsen op diverse 
sociale netwerken, voornl rond 
11.11.11-activiteiten en Fairtra-
degemeente-activiteiten  
2017-2019: jaarlijks minstens 10 
berichten plaatsen op diverse 
sociale netwerken, voornl rond 
11.11.11-activiteiten en Fairtra-
degemeente-activiteiten 
2014: opstarten van een digitale 
Noord-Zuidnieuwsbrief (ver-
spreiding minstens 2x per jaar). 
2015-2019: blijven verspreiden 
van een digitale Noord-
Zuidnieuwsbrief (minstens 3x 
per jaar). 
 
1.2.2: Jaarlijks minstens 1 ludieke 
actie om publieke en persaan-
dacht te trekken, met minstens 
om de 2 jaar met een bekende 
Menenaar als trekker. 
Jaarlijks minstens 4 persberich-



ten versturen, voornl rond 
educatieve initiatieven, 11.11.11-
activiteiten en Fairtradegemeen-
te-activiteiten. Jaarlijks minstens 
1 betalende advertentie plaat-
sen. Jaarlijks minstens 3 aan-
dacht trekkende artikelen in 
stadskrant Lei€draad plaatsen. 

2. Capaciteitsopbouw - De 
stad Menen wil een kwali-
tatiever en diepgaander 
Noord-Zuidbeleid reali-
seren door te investeren 
in capaciteitsopbouw en 
teambuilding bij zoveel 
mogelijk medewerkers. 

 
 

Deelrapportagecode 
GOSVBP01  
Deelrapportagecode 
LCBVBP02 (bib) 
 
 
 

2.1 De stad Menen wil een kwalitatiever en diepgaander Noord-Zuidbeleid realiseren 
door inhoudelijk te investeren in alle medewerkers, nl bij de leden van de Stedelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking, de Noord-Zuidambtenaar, de verschillende werkgroe-
pen (oa Festo de Koloroj en Fairtradegemeente), de vierde pijlers alsook bij gemeentelij-
ke mandatarissen en gemeentepersoneel. 
Bedoeling: verdieping nastreven op zoveel mogelijk niveaus 
 
2.1.1 We organiseren inspirerende uitwisselingen (met andere organisaties of gemeenten), 
en lassen korte vormingsmomenten in op vergaderingen van de meewerkende vrijwil-
ligersgroepen. 
 
2.1.2 We gaan onze advies- en documentatiefunctie verder uitbouwen (boeken en tijd-
schriften, tips voor workshops etc) naar scholen, jeugd en sociaal culturele verenigingen 
toe. Verder adviseren we ook het stadsbestuur, stadsdiensten, scholen, vierde pijlers enz. 
bij vragen van externen, ngo-campagnes, … 
 
2.1.3 We gaan externe opleiding regelen voor de Noord-Zuidstafmedewerker, de (onder-
)voorzitters van de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en van de andere 
werkgroepen. Opleiding wordt oa gekozen uit het aanbod van VVSG, Provinciaal Noord-
Zuid-Centrum en 11.11.11-Nationaal, maar gaat ook breder en specifieker.   
 
2.1.4 We lassen regelmatig een actie in gericht naar de gemeenteraad of het stadsperso-
neel. (Zoals de Ik kook van woede-actie ihkv 11.11.11 in het stadhuis op 17 okt 2013.) 
 

€ 
3500 

2.1.1 Jaarlijks minstens 1 inspire-
rende uitwisseling organiseren 
met een andere NoordZuid- of 
vrijwilligersorganisatie of de 
NoordZuid- of duurzaamheids- 
of integratiedienst van een an-
dere gemeente. 
Jaarlijks minstens 2 korte inter-
ne vormingsmomenten inlassen, 
nl op een vergadering van de 
SROS en van de werkgroep-
Fairtradegemeente. 
 
2.1.2 Jaarlijks de documentatie 
van het infocentrum verder 
uitbouwen, dit ism de bib.  
2014-2016: minstens 5 raadple-
gingen per jaar door externen 
(stadsbestuur of stadsdiensten, 
jeugd- en sociaal-culturele ver-
enigingen, scholen, vierde pij-
lers) 
2017-2019: minstens 10 raad-
plegingen per jaar door exter-
nen 
 
2.1.3 Jaarlijks minstens 1 exter-
ne opleiding voor de Noord-
Zuidstafmedewerker en de 
(onder-)voorzitters van de Ste-
delijke Raad voor Ontwikke-
lingssamenwerking en andere 
werkgroepen. Deze opleiding 
wordt door minstens 3 perso-
nen gevolgd.  
 



2.1.4 Jaarlijks minstens 1 actie 
voor of bij aanvang van de ge-
meenteraad en minstens 1 actie 
gericht naar het stadspersoneel. 

3. De stad Menen zet in op 
een betere interculturele 
dialoog en op duurzaam-
heid (oa titel Fairtrade-
gemeente binnenhalen) 
door hier geïntegreerd 
rond samen te werken.  
 

Deelrapportagecode 
GOSVBP01  
Deelrapportagecode 
LCBVBP03 (CC De Steiger) 
Deelrapportagecode LIB-
VBP05 (integratie) 
Deelrapportagecode 
LCBVBP02 (bib) 
 

3.1 De stad Menen kiest resoluut voor duurzaamheid in bredere samenwerkingsverban-
den op diverse niveaus. Daartoe worden stimulerende initiatieven uitgebouwd rond 
voornamelijk wereldburgerschap (milieubewuster leven, Fairtrade etc) en een betere in-
terculturele dialoog. Dit alles ism andere stadsdiensten en – waar mogelijk - ook met 
omringende gemeenten.  
Bedoeling: een steentje bijdragen tot de leefbaarheid van de planeet. 
http://www.fairtradegemeenten.be/gemeente/menen.html 
 
3.1.1 Menen meent het en wordt Fairtradegemeente. Diverse stadsdiensten promoten en 
alle stadsdiensten consumeren Fairtrade-producten. Grote aandacht gaat ook naar lokale 
duurzame landbouw. Middenveld, middenstanders en koepels van bedrijven en landbou-
wers worden hierbij betrokken. De bevolking zullen we warm maken met een jaarlijks 
bruisend Fairtrade-evenement.  
 
3.1.2 We gaan voor initiatieven die win-win-situaties opleveren zoals een duurzame fiets-
tocht ism milieudienst(en), een eerlijk ontbijt of brunch (met Fairtrade- en bioproducten) 
ihkv 11.11.11 of de Week van de Fairtrade. Zie http://www.menen.be/nieuws/velomundo-
fiets-mee-de-toekomst-in-op-22-september alsook 
http://www.vormingplusmzw.be/velomundo-een-wereldse-fietstocht-doorheen-menen-en-
wevelgem en http://www.demorgen.be/wca_digi/agenda_detail/102/976351/Velomundo---
fiets-mee-de-toekomst-in.html 
In samenwerking (oa via ‘het subsidiereglement evenementen’ van het Provinciaal Noord-
ZuidCentrum – subsidies gaan via CC De Steiger) brengen we laagdrempelige animatie op 
het multiculturele luik Festo de Koloroj van het jaarlijkse Straattheaterfestival. 
Zie http://www.west-
vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/pnzc/Documents/PNZC_jaarboek'11.pdf (pagina 15) 
Alsook http://www.gotocw.com/ProgrammaMenen_LR.pdf (pagina 7) 
 
3.1.3 We bevorderen de inspraak van en gaan samenwerken met de etnisch culturele 
minderheden die zich in Menen hebben gevestigd. Dit door hun deelname aan de diverse 
raden/werkgroepen alsook aan Festo de Koloroj (wereldfeest met randgebeuren) actief te 
bevorderen. Het opstarten van een samenwerkingsverband tussen de Stedelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking, de Integratiedienst en het Platform Allochtonen moet 
dit mogelijk maken. Zie ook http://www.cvokortrijk.be/indekijker/index.php (eerder ach-
teraan dit ‘nieuwsbericht’). 
 

€ 
5400 

3.1.1 
2014: uitvoeren van de verdere 
voorbereidingen om Fairtrade-
gemeente te worden. Behalve 
de kerngroep een brede steun-
groep van minstens 30 personen 
uitbouwen (met liefst ook 1 
leerkracht,1 middenstander, 1 
bedrijfsvertegenwoordiger en 1 
landbouwer erbij). Daarnaast 
een aparte werkgroep met 
vertegenwoordiging vanuit min-
stens 3 stadsdiensten oprichten. 
2015: de titel Fairtradegemeente 
behalen. 
2016-2019: minstens 3 stads-
diensten alsook een brede 
werkgroep van minstens 30 
personen blijven Fairtrade en 
producten van duurzame land-
bouw promoten. Minstens 3 
stadsdiensten kopen jaarlijks 
voor gelegenheden een aantal 
fairtradedranken aan.  
2015-2019: jaarlijks een brui-
send Fairtrade-evenement orga-
niseren dat minstens 250 men-
sen bereikt.  
 
3.1.2: Jaarlijks minstens 1 initia-
tief uitwerken ism minstens 1 
andere stadsdienst en zo moge-
lijk een dienst van minstens 1 
aangrenzende gemeente. 
 
3.1.3 Permanent aandachtspunt. 
De voorbije jaren namen 3 
Menenaars met een andere 
etnisch-culturele achtergrond 
achtereenvolgens deel aan de 



SROS. 1 daarvan zetelde ook 
lange tijd in de Werkgroep 
Festo de Koloroj. Tegen 2017 
willen we hun vertegenwoordi-
ging in de SROS en bij de orga-
nisatiegroepen van diverse acti-
viteiten/evenementen proberen 
te verdubbelen, oa door het 
betrekken van het Rode Kruis-
opvangcentrum Menen en de 
Integratiedienst. 
 
2015: opstart van samenwerking 
tussen de Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, de 
Integratiedienst en het Platform 
Allochtonen. 
2016-2019: verdere uitbouw van 
deze samenwerking via minstens 
1 vergadering per jaar. 

4. De stad Menen blijft het 
bestaande draagvlak voor 
Noord-Zuid verder mee 
ontwikkelen op gemeen-
telijk en bovengemeente-
lijk niveau door oa de 
11.11.11-campagne te 
coördineren en diverse 
subsidies te verstrekken. 
 

Deelrapportagecode 
GOSVBP01 

4.1.1 Het flexibel coördineren van de 11.11.11-campagne.
Daartoe frisse initiatieven realiseren die het imago vd 11.11.11-campagne opkrikken en 
het 11.11.11-thema breed uitdragen: oa ondersteunen van een laagdrempelige soepver-
koop, organiseren van feestelijke activiteiten zoals 11.11.11- ontbijt of brunch (ism vereni-
gingen) of avondmaal Anders Tafelen (met allochtone kok in gastgezin). Actiematerialen 
aanbieden alsook organisatie- en evaluatiemomenten organiseren in Menen, Lauwe en 
Rekkem en bedanken van (ex-)medewerkers. 
Jaarlijks gaat er een gemeentelijke dotatie naar 11.11.11. 
Zie 
http://www.menen.be/sites/menen/files/assets/menen_webmaster/OverdeStad/Leiedraad/L
eiedraad_januari2013_voor_web.pdf (pagina 8) 
 
4.1.2 Het aanbieden van financiële steun (‘Noordsubsidies’) alsook van logistieke steun 
(via lokalen, apparatuur en technische voorzieningen, …) aan het meewerkende midden-
veld. Zie http://www.menen.be/producten/aanvraag-sensibilisatiesubsidies-bij-stedelijke-
raad-ontwikkelingssamenwerking 
Bovendien meer samenhang creëren bij het meewerkende middenveld om dat nog inten-
ser te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Er daarom over waken dat vergaderin-
gen motiverend en elkaar inspirerend blijven. Verder ook het organiseren van educatieve 
multiculturele activiteiten (zoals concertavond, museumbezoek, inleefatelier enz) voor alle 
meewerkende vrijwilligers. (In het verleden bezochten we reeds de multiculturele wijken 
van Brussel, Antwerpen en Gent.) 

€ 
29.000 

4.1.1 
Jaarlijks minstens 3 initiatieven 
organiseren waaraan in totaal 
minstens 40 vrijwilligers mee-
werken en meer dan 300 men-
sen mee bereikt worden. 
Jaarlijks 2 keer actiematerialen 
aanbieden (september-oktober 
rond sensibiliseringsactie, okto-
ber-november rond financiële 
actie). 
Jaarlijks minstens 8 organisatie-
vergaderingen en 2 evaluatie-
momenten organiseren in Me-
nen, Lauwe en Rekkem. 
Jaarlijks een gemeentelijke dota-
tie aan 11.11.11. 
 
4.1.2 
Jaarlijks aanbieden van financiële 
steun (‘Noordsubsidies’).  
Op vraag ook verlenen van 
logistieke steun – dit jaarlijks 
aan minstens 4 verenigingen. 



Blijven deelnemen aan en ondersteunen van acties van grote ngo’s (zoals Vredeseilan-
den), koepelverenigingen, lokale vierdepijlers. 
 
4.1.3 Actief ondersteunen van projecten in het Zuiden waar Menenaars bij verbonden zijn 
(door financieel tegemoet te komen alsook de projecten bekend te maken), alsook ver-
schaffen van noodhulp. Zie http://www.menen.be/producten/projectsubsidies-voor-
initiatieven-ontwikkelingssamenwerking 
http://www.menen.be/nieuws/stad-maakt-2500-euro-vrij-voor-noodhulp-aan-de-filipijnen 
 
4.1.4 Medewerking verlenen met Zuiddag door jongeren tewerk te stellen bij stadsdien-
sten alsook logistieke steun te verlenen bij de Zuiddag-presentatie. 

Jaarlijks minstens 1 speciaal 
moment invoeren op de verga-
deringen van de SROS en Fair-
tradegemeente. Jaarlijks 1 edu-
catieve multiculturele activiteit 
(museumbezoek of bijwonen 
van een concert in Intercultu-
reel Centrum De Centrale te 
Gent) waaraan minstens 15 van 
alle meewerkende vrijwilligers 
deelnemen. 
 
4.1.3  
Projectensteun: 1x per jaar en 
afhankelijk van de binnenko-
mende aanvragen. 
Noodhulp: kan tot 6x per jaar 
en dit afhankelijk van de binnen-
komende aanvragen. 
 
4.1.4 Jaarlijks minstens 12 jonge-
ren tewerkstellen bij stadsdien-
sten ihkv Zuiddag + logistieke 
steun te verlenen bij de Zuid-
dag-presentatie. 

5. Ontvangsten sectorale 
subsidie ontwikkelings-
samenwerking (= aange-
vraagde subsidies VAIS) 
 

Deelrapportagecode 
GOSVBP01 

 € 
17.00
0 

 
 
 
Totale uitgaven € 46.400 (waarvan 29.400 via Stad Menen) 
Totale inkomsten € 17.000 via Impulsfonds  
Voorwaarde cofinanciering door de gemeente: 3/5 (tgo 100% subsidies moet de gemeente 60% bijleggen). 
 
Uiterlijk op 30 april 2014 zal de minister bekend maken aan welke gemeenten hij een subsidie toekent. Uiterlijk op 31 juli van elk jaar rapporteert de gemeente over de 
uitvoering van zijn engagementen om een invulling te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit. Dit gebeurt via de goedgekeurde jaarrekening van de gemeente.  
 
Jammer genoeg zag de milieudienst (wegens onderbezetting) geen mogelijkheden om in de toekomst terug met ons samen te werken… 



 


