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Jaarverslag 2013 

Verdere groei 

Na een succesvolle start in 2011 en 2012, vormde 2013 een belangrijk jaar in de verdere 

ontwikkeling van Act4Change. De Masterclasses werden verder uitgebouwd en heel wat nieuwe 

initiatieven werden opgestart.  

De missie werd aangescherpt en luidt nu als volgt: “Act4Change is een jongerenorganisatie die werkt 

aan een duurzame samenleving door jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling te onder-

steunen in hun engagement. We doen dit onder meer door netwerk-, leer- en groeikansen te bieden 

aan jongeren, innovatieve initiatieven van jongeren te ondersteunen en samenwerking tussen 

organisaties te stimuleren.” 

Het jaar werd afgesloten met een collectieve inspanning om een subsidiedossier uit te werken in het 

kader van een oproep ontwikkelingseducatie van de Vlaamse Administratie Ontwikkelingssamen-

werking (VAIS) om de verdere groei de komende jaren te waarborgen.  

Eigen initiatieven 

In 2013 bouwden we verder op de opgebouwde ervaring rond Coffees with the Future en 

Masterclasses. Er werd zelfs een eerste Masterclass in Nederland georganiseerd. Een nieuw concept 

dat we lanceerden was het Knooppunt voor Toekomstige Generaties. Verder experimenteerden we 

ook met meer competentiegerichte vorming. 

3 Masterclasses 

In 2013 werden 3 Masterclasses georganiseerd. In het kader van ons Youth in Action project samen 

met Young & Fair werd van 19 tot 21 april een eerste Masterclass in Nederland georganiseerd. In 

Huissen kwamen 69 jongeren bij elkaar voor trajecten rond Water, Duurzaam ondernemerschap, 

Impact en Voedselsystemen. Jacqueline Cramer, oud-minister van Milieu in Nederland opende deze 

masterclass met een boeiende lezing. 

Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen vonden er in België opnieuw twee succesvolle 

masterclasses plaats; van 7 tot 9 juni in Gent en van 22 tot 24 november in Lokeren. In juni mikten 

we vooral op reeds afgestudeerden en boden we de trajecten Ruimte en Mobiliteit, Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en Lobbying aan. In november mikten we opnieuw op onze volledige 
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doelgroep met trajecten over China, Westerse voedingspatronen, Nature IP (intellectuele eigendom) 

en Educatie voor duurzame ontwikkeling.  

Knooppunt voor Toekomstige Generaties 

Samen met Noord-Zuidstudenten, ’t Uilekot en Oxfam-Wereldwinkels organiseerden we voor het 

eerst een Knooppunt voor Toekomstige Generaties. Tijdens dit weekend (4 tot 6 oktober 2013) 

boden we verschillende organisaties een platform om enerzijds eigen (vergader)tijd in te vullen en 

anderzijds deel te nemen aan een aantal gemeenschappelijke activiteiten met alle deelnemers uit 

verschillende organisaties. Door meerdere (jongeren)groepen samen te brengen die op een of 

andere manier met duurzaamheid en mondiale thema’s bezig zijn, zorgden we voor interessante 

uitwisseling en wilden we nieuwe samenwerkingsverbanden laten ontstaan.  

In Dworp kwamen zo’n 35 gemotiveerde jongeren samen. Bruce Crowther, de grondlegger van de 

internationale Fair Trade Gemeenten-campagne, was onze centrale gast. Ook Dinah Ndyamuhaki, 

een theeplukster uit Oeganda deelde haar ervaringen met de deelnemers. Daarnaast konden de 

deelnemers kiezen voor workshops van Alterfin, Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Solidariteit en de 

Schone Kleren Campagne. Noord-Zuidstudenten Gent en Leuven, de Wereldwinkelstudenten van de 

VUB en Act4Change maakten van de gelegenheid gebruik om te vergaderen en plannen voor de 

toekomst te maken. 

Coffees with the Future 

Sinds het begin organiseert Act4Change geregeld Coffees with the Future. Dit zijn salongesprekken 

met een inspirerende spreker. In 2013 organiseerden we een Coffee with the Future met Olivier De 

Schutter, speciaal rapporteur voor het Recht op Voedsel van de Verenigde Naties. 

Deze Coffee with the Future paste binnen Campus Zuid Gent (zie verder) en Belmundo. Belmundo is 

een initiatief van de Stad Gent. Het is een maand waarin allerhande activiteiten rond internationale 

samenwerking worden georganiseerd met als doel om een breder doelpubliek te bereiken. Via de 

organisatie van een activiteit wilde Act4Change bijdragen aan dit bredere initiatief. 

Voor de Coffees with the Future was 2013 een overgangsjaar. Waar deze voorheen nogal ad hoc 

georganiseerd werden, beslisten we in het oprichten van een aparte werkgroep die Coffees with the 

Future zou kunnen organiseren. In het najaar begon deze werkgroep met het contacteren van een 

aantal sprekers, wat zou resulteren in de organisatie van een aantal interessante Coffees with the 

Future in 2014. 

Vorming competentieontwikkeling 

Tijdens onze activiteiten stelden we vast dat naast nood aan inhoudelijke verdieping en inspiratie 

onze deelnemers vaak ook nood hebben aan het verder ontwikkelen van technische vaardigheden. 

We kozen ervoor om twee technische vormingen per jaar aan te bieden. Dankzij een samenwerking 

met JES vzw en de JNM konden we in maart 2013 twee kwaliteitsvolle vormingen aanbieden. Op 
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zaterdag 9 maart organiseerden we een eerste vormingen. We focusten een hele dag op 

groepsdynamica. Op 27 maart organiseerden we een avond rond vergadertechnieken. De kwaliteit 

van beide vormingen was goed. De opkomst was evenwel eerder beperkt (een tiental deelnemers 

per sessie). 

Samenwerking met andere organisaties 

Act4Change zet sinds de start van de organisatie in op samenwerking. Naast onze eigen initiatieven, 

gingen we in 2013 geregeld in op aanbiedingen om samen te werken en sloten we aan bij heel wat 

initiatieven van anderen. Act4Change werd ook lid van een aantal netwerken om nog beter te 

kunnen inzetten op uitwisseling en samenwerking. 

Campus Zuid Gent 

Als resultaat van een ontmoeting tijdens de tweede Masterclass van Act4Change, gingen een aantal 

Gentse studenten aan de slag met het concept van Campus Zuid. Deze campagneweek rond 

ontwikkelingssamenwerking bestaat al een 10-tal jaar in Franstalig België en wordt de voorbije jaren 

ook in steeds meet Vlaamse universiteitssteden georganiseerd. Dit jaar wat het centrale thema de 

grondproblematiek. 

Noord-Zuidstudenten Gent nam de lead voor dit project. Een 10-tal organisaties nam deel en samen 

organiseerden we een 10-tal activiteiten, gaande van debatten over een gsm-werpactie en kook-

workshops tot een stadstuintje in het UFO-gebouw van de Universiteit Gent en een succesvolle fuif 

met alle deelnemende organisaties. Act4Change organiseerde een Coffee with the Future met 

Olivier De Schutter, speciaal rapporteur voor het Recht op Voedsel van de Verenigde Naties. 

Future Food Academy 

In december 2013 startte de Future Food Academy. Onder de coördinatie van Viva Las Vega’s 

werken we met een groep van dertig jongeren rond de transitie naar meer plantaardige voeding. Na 

een startweekend in Gent waarop inhoudelijke verdieping centraal stond, zullen deelnemers in 

groepjes hun eigen project uitwerken. Aan het einde van het project zullen de deelnemer hun 

ervaringen delen met nationale en Europese politici. Dit project kwam tot stand in samenwerking 

met Viva Las Vega’s, EVA vzw en de Nicolaas G. Pierson Foundation. 

Hold-up met Make Sense 

Dinsdag 12 november 2013 organiseerde Act4Change samen met Make Sense een ‘holdup’: een 

creativiteitsworkshop van enkele uren, met een vijftiental personen, zowel social entrepreneurs uit 

het netwerk van Make Sense en de vrijwilligers van de gastorganisatie, met als doel ideeën te 

genereren om een concrete uitdaging van de gastorganisatie aan te pakken. De uitdaging waar we 
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met Act4Change voor kozen was “creating a context to engage and built a community around the 

organization”. 

Met een tiental Act4Change vrijwilligers en een vijftal personen met social entrepreneur expertise 

uit het MakeSense netwerk kwamen we samen in het Carlton Hotel Gent voor een avond met snel 

afwisselende energetische brainstormrondes, gemodereerd door Géraldine Gobert van MakeSense 

Gent, elk met verschillende methodieken, en thematisch gegroepeerd rond de verschillende 

aspecten die onze uitdaging behelsde (beoogde doelgroep versus bereikte doelgroep, sterktes en 

hindernissen die worden ervaring in engagement, …). 

In de finale ronde van de avond werden in kleine groepjes drie ruwe “outlines” van mogelijke 

projecten ontwikkeld die engagement en vrijwilligerscommunity rond Act4Change zouden kunnen 

creëren. De projectvoorstellen werden vervolgens kort aan de volledige groep voorgesteld. 

Uiteindelijk werd ook één van deze drie projectideeën verder opgenomen door een paar 

vrijwilligers, en verder uitgewerkt onder de titel ”Duurzame jonge 100”. 

Lezen in de Lente 

In het kader van Lezen in de Lente organiseerde Act4Change samen met Climaxi Z.O.-Vlaanderen en 

het Masereelfonds een gesprek met Chris Jacobson, auteur van ‘In het oog van de storm’ en 

Matthias Lievens, auteur van ‘De mythe van de groene economie’, gemodereerd door Dirk 

Holemans. Het debat vond plaats in Herzele en kon rekenen op een 50-tal aanwezigen. 

Vormingsweekend Mijnbouw 

In het weekend van 18 tot 20 oktober organiseerden Catapa, Act4Change en de Stichting voor 

Toekomstige Generaties een weekend over de gevolgen van grootschalige mijnbouwprojecten voor 

boeren in Latijns-Amerika. Een dertigtal jonge geïnteresseerden kregen verschillende workshops 

rond de problematiek, luisterden naar thesisstudenten die onderzoek gedaan hadden naar de 

gevolgen van goudwinning en namen deel aan een workshop rond campagne voeren. De Stichting 

Toekomstige Generaties organiseerde een workshop over hoe je je eigen organisatie kan 

verduurzamen. 

Lidmaatschappen 

Act4Change werd in maart 2013 aanvaard als lid van Kauri vzw. Kauri is een netwerk en kennis-

centrum rond ethisch, duurzaam, intercultureel en ontwikkelingsrelevant internationaal handelen 

en ondernemen. Kauri brengt bedrijven, NGO’s, stichtingen, adviesbureaus en (academische) onder-

zoekscentra samen in een lerend netwerk om kennis op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en 

concrete initiatieven te nemen om te komen tot meer duurzame (sectorale) internationale handels-

initiatieven, meer Fair Trade, een grotere bijdrage van bedrijven om de VN-millenniumdoelstellingen 

te kunnen halen en meer begrip en samenwerking tussen bedrijven en NGO’s. 
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Act4Change Gent werd begin 2013 ook lid van het Gents Overleg Noord-Zuid en de Stedelijke 

Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (STAR) in Gent. 

Act4Change bleef verder ook lid van de internationale netwerken Youth for Exchange and 

Understanding en ANPED, the northern alliance for sustainable development.  

Internationale werking 

EVS 

In de loop van 2013 stuurden we in het kader van het Europese vrijwilligersprogramma EVS twee 

vrijwilligers voor een aantal maanden naar het buitenland. Pierre Talrich werkte van april tot 

augustus mee op een bio-boerderij in het noorden van Spanje. Lisa Huhn was van mei tot september 

op bezoek bij Archelon, waar ze mee hielp bij de bescherming van zeeschildpadden op Kreta. 

YEU 

Als partner bij het Green Leaders project van Europese koepelorganisatie YEU namen we in 2013 

deel aan de voorbereiding en educatieve organisatie van twee projectonderdelen in Amarante 

(Portugal) en Istanbul (Turkije). De trainingen tijdens deze activiteiten rond duurzamere jongeren-

organisaties werden opnieuw verzorgd door Mathieu Soete, die ook vorig jaar in Mollina (Spanje) 

aanwezig was. Op deze manier hebben we een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van het 

project kunnen leveren. 

Sofie vertegenwoordigde Act4Change op de jaarlijkse Algemene Vergadering van YEU, waar we 

aanvaard werden als full member van de koepel. 

Organisatieontwikkeling 

Beheer van de organisatie 

In februari 2013 keurden we op de Algemene Vergadering onze missie en strategie goed en werd 

een nieuwe raad van bestuur verkozen. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering gingen we met 

Jan Wyckaert, verantwoordelijke externe relaties van Vredeseilanden in gesprek over zijn visie rond 

transitie. 

De Raad van Bestuur kwam 8 keer samen. Naast de al bestaande werkgroep die de masterclasses 

organiseert, werd er werk gemaakt van het uitbouwen van de vrijwilligerswerking, het 

communicatiebeleid en werd de organisatie van Coffees with the Future sterker verankerd in de 

werking van Act4Change. 
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Vrijwilligerswerking 

Het vrijwilligersmanagement team van Act4Change zorgde voor een goede opvang van alle 

vrijwilligers. We rondden dit jaar de kaap van de 20 vrijwilligers. Naast de intake van nieuwe 

vrijwilligers, zorgde het team er ook voor dat alle vrijwilligers zich goed voelen binnen de organisatie. 

Op 1 september werd een tweede vrijwilligersdag georganiseerd. Deze keer trokken we naar De 

Panne, waar we leerden zeilwagenracen.  

Communicatiebeleid 

Dries 

Onze website werd verder uitgebouwd. We stuurden maandelijks naar een 400-tal jongeren een 

nieuwsbrief uit met aankondigingen van onze activiteiten. 30 tot 40 procent van de ontvangers 

opent de nieuwsbrief, wat duidelijk beter is dan het sectorgemiddelde bij Mailchimp (ongeveer 20%). 

Op onze Facebookpagina steeg het aantal volgers van 217 naar 379 in de loop van 2013. 

Financiën 

De uitgaven voor onze activiteiten bedroegen in 2013 28.199,83 euro. De meeste uitgaven gingen 

naar de Masterclasses. 

 

Op het vlak van inkomsten rekenen we voor zo’n 77 procent op subsidies. De grootste subsidie 

kregen we van de Provincie Oost-Vlaanderen (10.000 euro). Daarnaast kregen we ook giften (13%) 

en dragen de deelnemers bij (10%). 
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Act4Change werkt via een kasboekhouding. Aangezien inkomsten (en dan vooral subsidies) niet 

altijd betaald worden in hetzelfde jaar als ze uitgegeven worden, zijn inkomsten en uitgaven moeilijk 

te vergelijken. 

Milieu-impact van de werking 

Act4Change hecht sinds de start van haar werking veel belang aan de milieu-impact van haar 

werking. Activiteiten worden georganiseerd op plaatsen die goed met het openbaar vervoer 

bereikbaar zijn. Voeding die aan deelnemers aangeboden wordt is steeds vegetarisch en er wordt 

maximaal met fair trade, biologische en lokale voeding gewerkt. 

Kritische analyse 

2013 was een jaar van verdere groei. We slaagden er opnieuw in om heel wat activiteiten met 

boeiende sprekers en geïnteresseerde deelnemers. We zijn succesvol in het aantrekken van 

deelnemers uit de academische en NGO-wereld en studenten. Minder succesvol zijn we in het 

aantrekken van jonge ondernemers en deelnemers uit de culturele sector. Ook willen we groeien op 

het vlak van inclusie van jongeren met een functiebeperking en jongeren met een andere culturele 

achtergrond. 

In 2013 bouwden we ook verder aan partnerschappen met allerlei organisaties. We proberen steeds 
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vanuit een open houding op zoek te gaan naar samenwerking die voor alle betrokkenen een 

meerwaarde betekent. We ondervinden een grote bereidheid bij veel organisaties om met ons 

samen te werken. Het evalueren en systematisch inbedden van samenwerkingen met partner-

organisaties kan evenwel nog beter. We hebben ook geleerd dat het zinvol is om van bij de start 

afspraken op papier te zetten, zodat deze duidelijk zijn, ook bij wissels van vrijwilligers. 

De vrijwilligersgroep groeide verder en we vonden ook de nodige financiering. De Europese Unie, 

het Fair Trade Centre van het BTC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, de Provincie 

Oost-Vlaanderen en de Stad Gent gaven ons subsidies. Na Vredeseilanden, kwamen we nu ook tot 

een structureel samenwerkingsverband met Oxfam-Wereldwinkels.  

Ten slotte konden we ook vaststellen dat onze deelnemers en sprekers telkens zeer enthousiast zijn 

en ons aanmoedigen om verder te doen. Niettemin blijven we de lat voor onszelf telkens hoger 

leggen. We willen immers de stap zetten van geslaagde individuele activiteiten naar een echt 

netwerk van jonge voortrekkers.  

Vrijwilligers  

Ten slotte danken we alle vrijwilligers die zich in de loop van 2013 geëngageerd hebben: 

Karolien Byttebier, Ann Coenen, Pieter Coenen, Karen Delvoye, Sara De Sloover, Jasmien Durnez, 

Filip Govaerts, Marian Renkens, Dries Rombouts, Mathieu Soete, Wijnand Stoefs, Emilie Van de 

Looverbosch, Gaetan Vandenplas, Pieter-Jan Van de Velde, Josefine Vanhille, Ben Vanpeperstraete, 

Veerle Verguts, Michiel Verlinden en Sofie Vermeulen. 


