Federale ondersteuning van informatieve activiteiten
rond het thema klimaatverandering
- aanvraagformulier 1. GEGEVENS OVER HET EVENEMENT
Titel: Filmvoorstelling met nabespreking: “the power of community, hoe Cuba de piekolie
overleefde”
Datum: woensdag 21 april 2010
Locatie: jeugdclub Arcadia, Bovenstraat 2A, 9667 Sint-Cornelis Horebeke
Doelgroep: alle inwoners van Horebeke, Maarkedal, Brakel en Oudenaarde
Doelstelling en relevantie:
(geef het verband aan met het thema klimaatverandering indien de titel dit niet duidelijk doet, en
verklaar waarom er nood is aan dit soort evenement)
Het evenement is een eerste in een reeks bedoeld om mensen bewust te maken en te
enhousiasmeren om mee te stappen in een transitie initiatief voor deze regio. In een transitie-initiatief
zetten bewoners stappen om als gemeenschap minder CO² uit te stoten en minder afhankelijk te
worden van fosiele brandstoffen.
De problematiek waar transitie een antwoord op wil bieden is tweeledig: klimaatverandering en
piekolie. De ervaring is dat de naderende dreiging van piekolie mensen (nog) meer persoonlijk
aanspreekt en aanzet om te gaan zoeken naar oplossing dan de klimaatproblematiek (alleen).
De huidige film focust voornamelijk op piekolie. De oplossingen die hiervoor geboden worden, komen
ook het klimaatprobleem ten goede.
Oplossingsgericht karakter:
(geef aan hoe u met het evenement een bijdrage levert tot de oplossing van de klimaatproblematiek)
Het is heel eigen aan de transitiemethodiek om niet te blijven hangen bij het doemdenken, maar
meteen al zicht te bieden op een oplossing die niet alleen haalbaar maar zelfs aantrekkelijk is.
Hoewel er wel degelijk stilgestaan wordt bij de problematiek, om te motiveren tot aanpak, gaat de
aandacht voornamelijk uit naar de gewenste eindsituatie. Mensen worden uitgedaagd om een aantal
gevestigde waarden te durven loslaten en creatief naar oplossingen te zoeken. Het feit dat bewoners
zelf, op kleine schaal en plaatselijk, iets kunnen doen, zorgt ervoor dat ze er minder voor terugdeinzen
om de uitdagingen onder ogen te zien.
In de film wordt er even stilgestaan bij de problematiek (voornamelijk piekolie), en wordt er daarna
vooral gefocused op de oplossing die hiervoor in Cuba werd gevonden. In de nabespreking
onderzoeken we of (een deel van) die oplossing ook in de Vlaamse Ardennen kan dienen. We willen
de toeschouwers het gevoel meegeven dat er wel degelijk oplossingen zijn, en prikkelen om zelf, voor
onze plaatselijke situatie, oplossingen te zoeken.
Wetenschappelijke correctheid / competentie sprekers:
(wat zijn de professionele bezigheden of specifieke kennis en engagementen van de sprekers ?)
Als basis wordt gewerkt met een documentaire van het Amerikaanse Arthur Morgan Institute for
Community Solutions. De problematiek van de piekolie wordt in de uit de doeken gedaan door
Matthew Simmons (een insider uit de oliewereld, een autoriteit op het vlak van piekolie, auteur van het
boek “Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy”) en Richard
Heinberg (één van de vooraanstaande wetenschappers over de piekolieproblematiek, auteur van het
boek “The party is over: oil, war and the fate of industrial societies”, “powerdown: options and actions
for a post-carbon world” en “the oil depletion ptotocol: a plan to avert oil wars, terrorism and economic
collapse”.)
Meer informatie over hen en de andere sprekers die in de documentaire aan het woord komen vind je
op

http://www.powerofcommunity.org/cm/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Item
id=27.
Voor de nabespreking wordt beroep gedaan op Bert D’hondt. Zijn specialisatie is permacultuur, wat in
de documentarie een belangrijke plaats krijgt als oplossing. Hij heeft in Nokere (Kruishoutem) een
permacultuur proefproject opgezet (het Voedselbos). Hij werd uitgenodigd omdat we vermoeden dat
er veel vragen zullen rijzen over de toepasbaarheid van de oplossingen in Cuba voor de Vlaamse
Ardennen. Bert heeft verder een goed zicht op zowel de klimaat- als de piekolieproblematiek via zijn
betrokkenheid bij transitie Gent. De transitiebeweging heeft zich goed gedocumenteerd op basis van
dezelfde wetenschappelijke rapporten en gegevens als aangehaald op de website www.klimaat.be.

2. GEGEVENS OVER DE AANVRAGER

1/ Identiteit van de organisatie / organisator

Naam: transitie Vlaamse Ardennen
Adres:
•
•

straat en nummer:
postcode en gemeente:

X

natuurlijk persoon
feitelijke vereniging

Aard:

vzw
firma (nv / bvba / …)
andere (te specifieren): …………………………………… ………..

Maatschappelijke doelstelling / persoonlijke betrokkenheid:
(statuten bijvoegen indien van toepassing)
Transitie Vlaamse Ardennen is een groep mensen die op lokaal niveau een verminderde uitstoot van
CO² en een kleinere afhankelijkheid van fosiele brandstoffen wil realiseren door de veerkracht van een
samenleving (onder andere sociale weefsels en locale economie) te verhogen. We doen dit door
bewustmaking, concrete activiteiten, netwerking en samenwerking en het opstellen van een ‘minder
energie plan’ (een soort stappenplan om de doelen van CO² reductie en olie-onafhankelijkheid
dichterbij te brengen). Meer info op www.vlaamseardennen.transitie.be en www.transitie.be.
.
BTW-nummer: /
Rijksregisternummer (indien niet BTW-plichtig): /

2/ Financiële gegevens
Rekening waarop de subsidie mag gestort worden:
• rekeningnummer (IBAN):
• op naam van (titularis):
• rijksregisternummer (indien de titularis een natuurlijk persoon is):
3/ Contactpersoon
•
•
•
•
•
•

naam en voornaam:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
telefoon (overdag):
GSM:
e-mail:

3. GEPLANDE COMMUNICATIE
Aankondiging:
(geef aan hoe / via welke kanalen het evenement een ruime bekendheid zal worden gegeven)
- publicatie in het gemeentelijk infoblad van Brakel en Maarkedal
- affiches
- locale pers (het nieuwsblad, den Beiaard, …)
- mailing (email) naar een aantal specifieke doelgroepen zoals leden van plaatselijke werkgroepen van
natuurpunt, Mileufront Omer Wattez, …
- via deelname aan ‘Vlaamse Ardennendag’ op 11 april (www.vlaamseardennendag.be).
Samenwerking:
(geef aan welke samenwerkingsverbanden voor dit evenement aangegaan zijn)
We werken voor dit evenement samen met
• stransitie Vlaanderen
• Het voedselbos (Nokere)
• Vlaamse Ardennendag (samenwerkingsverband van plaatselijke verenigingen) waar flyers
van de voorstelling en van transitie zullen uitgedeeld worden
4. BUDGET
Geplande uitgaven:
(specificeer gedetailleerd de verschillende budgetposten en hun raming)
- drukwerk van de affiches: 125€ (250 ex., A3 recyclagepapier 4-kleurendruk)
- (vervoers)onkosten spreker: 15€
- rechten vertoning documentaire: 1€/deelnemer; 40€ voor een geschat aantal van 40 deelnemers
- printen foldertjes transitie: 184€ (1000 exemplaren, 4-kleurendruk recto verso op recyclagepapier)
Verantwoording:
Het aantal deelnemers kunnen we moeilijk op voorhand inschatten. De ervaring leert dat dergelijke
activiteiten een 30 tot 40 tal geïnteresseerden kan lokken. We hopen natuurlijk ook meer, en de zaal is
er ook groot genoeg voor.
Voorziene inkomsten:
(specificeer de bronnen van inkomsten: inkomgelden, andere subsidiëringen, sponsoring, sponsoring
in natura, verkoop van drank…)
- vrije bijdrage als inkom voor de avond

Formulier terug te sturen, te faxen of te mailen naar:
FOD VVVL – DG Leefmilieu – Afdeling Klimaatverandering, t.a.v. Luc Dries
Victor Hortaplein 40 – bus 10, 1060 Brussel
Fax : 02/524.96.01 – Mail: luc.dries@health.fgov.be

