Leuven-Europa-Club (LEUC)
Jaarverslag van het eerste werkingsjaar 2018/2019
In het KORT:
In het eerste werkingsjaar van september 2018 tot en met augustus 2019 werd de LeuvenEuropa-Club opgericht als een feitelijke vereniging met ondertussen 34 leden. Het dagelijks
bestuur geeft sturing aan de vereniging en verschillende leden nemen verantwoordelijkheid
op. Er is de website ‘leuven-europa-club.be’ en een zichtrekening. Contacten werden gelegd
met o.m. de stad, de provincie, de universiteit en studentenverenigingen, Leuven MindGate,
het AND& festival, Leuven2030 en IMEC. Ze werden meestal als gasten op de 9
ledenvergaderingen. Op de Europadag maakte LEUC een quizactie op het De Somerplein die
het ROB-nieuws haalde. De eerste LEUC op school vond plaats in de Steinerschool De
Zonnewijzer. Een zestal leden gaven ook gastcolleges aan de KUL. Het dagelijks bestuur
ontvangt kwijting: inkomsten 1900 €, uitgaven 127,51 €, vorderingen 1500 €, schulden 0 €,
winst 1772,49 € (wat ook het kastegoed is).

1. Oprichting en eerste organisatorische stappen
De Leuven-Europa-Club (LEUC) werd opgericht voor en door mensen uit het Leuvense die actief
zijn of zijn geweest in Europese instellingen. Geert en Jan liggen aan de basis en kregen al gauw
enthousiaste medewerking van een groeiende groep gelijkgezinden in de voorbereiding hiervan
in de zomer 2018.
Op 21 september 2018 werd de eerste ledenvergadering gehouden. We kozen De Hoorn als
vergaderplaats waar ook de meeste ledenvergaderingen plaatsvinden.
In november 2018 werd een missietekst aangenomen met daarin de drie basisactiviteiten van
LEUC: verspreiding van de Europese gedachte in het Leuvense, promotie van Leuven als
pilootregio voor Europa, netwerking tussen Europeanen en EU-sympathisanten in Leuven.
Tot en met 1 juli 2019 waren er 9 ledenvergaderingen: 17 september, 25 oktober, 29
november, 22 januari, 21 februari, 21 maart, 23 april, 29 mei (met o.m. de bespreking
resultaten EP-verkiezingen), 1 juli. Het aantal leden is gegroeid tot 34. Daarvan zijn er 19
volwaardig na betaling van de eenmalige bijdrage. Ze werden aangetrokken via informele
contacten. Een eerste competentie- en interesseprofiel van alle leden werd opgemaakt om op
gerichte manier kennis aan te bieden in Leuven.

Op de ledenvergadering van 21 maart werd LEUC formeel opgericht als een feitelijke
vereniging door haar werkingsregels aan te nemen. Rond LEUC willen we een open LEUK of
Leuven-Europa-Kring opbouwen van EU-sympathisanten en EU-geïnteresseerden.
Op 21 maart werd ook het Dagelijks Bestuur (DB) verkozen (Geert als voorzitter, Jan als
organisator, Jiří als penningmeester, Gino als secretaris). Het DB vergaderde regelmatig om
ledenvergaderingen en acties voor te bereiden. De leden van het DB communiceren ook
intensief via e-mail en WhatsApp.
De domeinnaam leuven-europa-club.eu werd geregistreerd en Miek in samenwerking met Gino
ontwikkelde de website.

2. Financieel verslag
Een zichtrekening werd geopend bij Argenta op 16 april. Op 21 maart werd al beslist dat de
leden van LEUC een eenmalige ledenbijdrage van 100 euro betalen. Hieraan hebben tot 31
augustus 19 leden al voldaan (d.w.z. inkomsten 1900 €). Aan de uitgavezijde staan de kosten
m.b.t. de website en domeinnaam (53,81 €), trakteren van LEUC-leden die deelnamen aan de
actie op 9 mei (18,40 €) en de huur van de zaal voor de ledenvergadering van 1 juli met drankje
(55,30 €). De totale uitgaven belopen dus 127,51 €. Naast geld op de zichtrekening (1772,49 €)
zijn de enige activa vorderingen van de 15 leden omwille van de eenmalige ledenbijdrage. Er
zijn geen schulden. Het resultaat van het eerste werkingsjaar is een winst van 1772,49 € (op
kasbasis). Dit overzicht geldt als financieel verslag. Door het goedkeuren van dit jaarverslag
verleent de ledenvergadering kwijting aan het dagelijks bestuur voor het eerste werkingsjaar.

3. Activiteiten
3.1.

Gelegde contacten

In de beginfase was het de bedoeling om contacten met mogelijke partners aan te knopen om
de doelstellingen van LEUC te realiseren. De hoofdpartners met wie al contacten gelegd werden
zijn de stad Leuven, de KUL (Dienst Internationaal Beleid, Metaforum), studentenorganisaties
Minos en Politika, de provincie Vlaams-Brabant, Leuven MindGate, IMEC en Leuven2030.

3.2.

Europadag

De Europadag op 9 mei is een must voor LEUC omwille van het directe contact met de burger
en zou liefst tot een zichtbare vaste waarde groeien. De eerste editie vond plaats net voor de
EP-verkiezingen. Een gemotiveerde ploeg sprak voorbijgangers aan op het Rector Pieter De
Somerplein en liet hen deelnemen aan een online quiz van het Europees Parlement.
Deelnemers kregen EU-gadgets als beloning. Dankzij een persbericht en contacten met de

media maakte ROB er een mooie reportage van: https://www.robtv.be/nieuws/leuven-viert-meeeuropadag-78048. Volgende keer gaan we weer op straat, als het kan ook met Minos-studenten.
En de toelating voor inname openbaar domein zullen we tijdig aanvragen want deze keer was
het nipt.

Jan kleedt Fonske een EU-T-shirt aan. Grootste deel van de gemotiveerde Europadag-ploeg,
v.l.n.r. Jiří, Swa, Stef, Geert, Anne-Marie, Anneleen, Jan. Niet op de foto: Lieve, Ann, Gino, Tara,
Wout

3.3.

Gasten en bezoeken ledenvergaderingen

29 november: voorstelling op ledenvergadering van Leuven2030 met Katrien Rycke
(coordinator), Stefaan Saeys (voorzitter, directeur Technische Dienst KU Leuven), Johan Van
Reeth (ondervoorzitter, urbanist BUUR), Michelle Jacobs (participatiemedewerktster).
22 januari: ledenvergadering met als gasten Oona Van Landuyt (Team Leader Political Reporting
and Policy Analysis in de Vertegenwoordiging van de Commissie in België), Wout Gevaert
(stagiair, nu LEUC-lid), Claudine Carton (projectmanager EFRO van de provincie VlaamsBrabant), Marlies Vanthuyne (communicatie-verantwoordelijke Dienst Europa in de provincie)
21 februari: ledenvergadering en rondleiding in IMEC met Rudi Cartuyvels (COO), Gilbert
Declercq (voormalig CEO, internationale relaties IMEC en voorzitter Leuven MindGate), Ann
Van den Bossche (directrice Public R&D policies and programmes).
21 maart: ledenvergadering met als gasten delegatie van stad Leuven met Geertrui Vanloo
(intussen algemene directrice van de stad Leuven), Veerle Charlier (directrice ruimtelijke
planning) en economisch adviseur Han Vloeberghs
1 juli: ledenvergadering in het Oratoriënhof met presentatie door Pieter Goiris (intendant) over
het and& festival. De tweede editie vindt plaats op 6-9 mei 2020.

3.4.

LEUC op unief

Verschillende leden gaven les aan de KU Leuven.
Pieter gaf opnieuw het vak “Pressure Groups in the EU” in het Master of European Politics and
Policies aan de KUL Faculteit Sociale Wetenschappen.
[datum] – Geert gaf gastcollege aan de KUL Faculteit Ingenieurswetenschappen over hoe de
Europese chemische wetgeving een standaard creëerde voor de rest van de wereld
[datum] – Patrick gaf gastcolleges “European Social Policy” in het vak “The Economics of
European Integration” aan de KUL Faculteit Economische Wetenschappen en “European
Development Cooperation and the EU-Africa Alliance” in het vak “International Development
Cooperation” aan de Faculteit Sociale Wetenschappen
26 november 2018 – Stef nam deel aan een paneldebat over klimaat en luchtvaart
georganiseerd door Green Office for KU Leuven en Politika
22 februari 2019 – Eddy gaf een practical clinic “International Competition Policy” aan LL.M.studenten van de KUL Faculteit Rechtsgeleerdheid
19 maart – Jiří geeft regelmatig een algemeen gastcollege over de EU aan internationale
studenten van het Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sustainable Territorial
Development, KUL Faculteit Wetenschappen. Deze keer deed hij het voor de eerste keer
expliciet als “LEUC op unief”.
30 maart – Stef gaf een lezing gegeven over het Europees klimaat- en energiebeleid voor de
KULeuven Alumni van regio Mechelen

3.5.

LEUC op school

De activiteit van de Commissie Back to School werd vertaald naar LEUC op school. Dit startte
door een bespreking onder leden van wat men kan doen. Die mondde uit in twee concepten
uitgewerkt en toegepast door Jiří en Leen: een rollenspel “gewone wetgevende procedure” en
“EU rond ons” aan de hand van voorwerpen die ons omringen. Jan en Jiří stelden het aanbod
voor op 18 februari aan de informele koepel van Leuvense scholen “SOM – Samen Onderwijs
Maken”. Anne-Marie, Jiří en Edwin contacteerden vervolgens Heilig Hart, Steinerschool De
Zonnewijzer en Salco. De eerste LEUC op school vond plaats op 17 mei in de Steinerschool met
Jiří als LEUC-spreker voor een klas van bijna 30 zesdegraadscholieren. Het was een succes, des
te meer omdat sommige scholieren de week daarna op reis waren naar onze meest recent
toegetreden lidstaat Kroatië en het potentieel kandidaat-land Bosnië-Herzegovina. In het
rollenspel zijn de scholieren in vier groepen verdeeld – EP 1 en 2, Raad 1 en 2. De Commissie –

onze LEUC-spreker dus – maakt een voorstel van een subsidieregeling voor gratis drank op
school (dit lijkt op het EU Fruit and Milk Scheme). De Raad (scholieren zijn lidstaten) en het EP
(scholieren zijn EP-volksvertegenwoordigers in één van de drie fracties) moeten het voorstel
met de juiste meerderheden amenderen en in een triloog liefst een compromis aannemen.
Beide groepen, 1 en 2, is het ook gelukt om de verordening aan te nemen.
Graag engageert LEUC meer geïnteresseerde leden en herneemt de contacten met de scholen
via SOM. Er is ook een nood om de EU in de eindtermen te integreren. Gelijkaardige activiteiten
worden ook door het Europahuis Ryckevelde in Brugge georganiseerd.

3.6.

Overige lezingen, debatten en workshops

2 april – via Jan co-organiseerde LEUC het ‘Smart Specialisation Lab’ over de rol van steden
zoals Leuven als Europese leiderregio’s voor Europees transitiebeleid. Met deelname van
burgemeester Mohammed Ridouani, prof. Koen Debackere, Kurt Vandenberghe (directeur
RTD.A in de Commissie) en andere leidende EU-ambtenaren.
De discussie over sociaal Europa met Marianne Thyssen en Frank Vandenbroucke, gepland op
15 mei, moest verplaatst worden naar een later te bepalen datum van het werkingsjaar 20192020.

[goedgekeurd op de ledenvergadering van 11 september 2019]

