Leuven-Europa-Club (LEUC)
Jaarverslag van het eerste werkingsjaar 2019/2020
In het KORT:
Het tweede werkingsjaar van september 2019 tot en met augustus 2020 had in de eerste
helft een veel belovend verloop met druk bijgewoonde activiteiten en enthousiasme die
volgde op de installatie en de plannen – vooral de Green Deal - van de nieuwe Commissie
onder leiding van Ursula von der Leyen. Het dagelijks bestuur was bijzonder actief en gaf
sturing aan de vereniging en verschillende leden namen verantwoordelijkheid op. De website
‘leuven-europa-club.be’werd goed bijgehouden. De contacten de stad, de provincie, de
universiteit en studentenverenigingen, SOM, Leuven MindGate, Leuven2030 en IMEC werden
goed onderhouden en nieuwe partners werden aangesproken. De eerste open LEUK activiteit
samen met Leuven 2030 met de voorstelling van het nieuw boek van ons lid Jos Delbeke over
klimaatneutraliteit voor Europa werd een groot succes. Onze deelname aan het AND&
festival en vooral de publieksdag op 9 mei - de Europadag - zou het volgend hoogtepunt
worden. Helaas trof de covid-19 pandemie in februari ook Europa en gingen we van maart tot
juni mee in quarantaine. Het festival en vele andere opgestarte initiatieven moesten worden
uitgesteld of afgelast. Toch slaagden we erin om virtueel te vergaderen ook met onze
partners en tesamen zetten we een ‘klimaatpraat’ op om onze collectieve kandidatuur voor
klimaatambassadeur van Europa aan het Leuvense publiek voor te stellen. Het dagelijks
bestuur ontving kwijting voor het voorbije werkjaar: inkomsten €400, uitgaven €337,45 ,
vorderingen € 4000, schulden 0 €, winst € 71,55. Het kastegoed op eind augustus was
€1844,04.

1. Organisatorische stappen
De Leuven-Europa-Club (LEUC) heeft haar tweede werkjaar goed doorgekomen ondanks het
verbod van fysische vergaderingen die de Belgische regering ten gevolge van de eerste golf van
covid-19 had ingesteld tussen maart en begin juni.
Het eerste jaarverslag werd op de vergadering van 11 september 2019 goedgekeurd en is
gepubliceerd op de website. We hebben ook een logo van LEUC goedgekeurd.
Tussen september 2019 en juni 2020 waren er 8 ledenvergaderingen: 11 september, 8 oktober,
12 november, 11 december, 28 januari, 20 februari, 5 mei en 25 juni. De vergaderingen van
maart en april werden afgelast of uitgesteld wegens corona quarantaine. De vergadering van

mei was via internetverbinding. Het aantal leden is gegroeid tot xx. Daarvan zijn er xx
volwaardig na betaling van de eenmalige bijdrage.
We willen nog steeds een open LEUK of Leuven-Europa-Kring opbouwen van EUsympathisanten en EU-geïnteresseerden. Een eerste open LEUK vergadering werd
georganiseerd samen met Leuven 2030 op 28 januari 2020 waarbij Jos Delbeke zijn nieuw boek
omtrent het klimaatbeleid van Europa voorstelde. Saïd El Kharoui was moderator en Geert
Dancet stelde aan het einde LEUC/LEUK voor. Er is wel nog geen formele lijst van LEUK
genodigden.
Op het einde van het tweede werkjaar hebben Jiří en Gino ontslag genomen uit het Dagelijks
Bestuur (DB). François Willekens en Anneleen Vandeplas werden aangesproken als hun
vervangers. 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 website leuven-europa-club.eu werd geregeld bijgewerkt door Gino en de ontwikkelaar
Miek Van der Wee stond hem waar nodig bij.

2. Financieel verslag
Bij toetreding worden de leden gevraagd om een eenmalige ledenbijdrage van 100 euro
betalen. Hieraan hebben tot 31 augustus 2020 nog 4 leden voldaan (d.w.z. inkomsten € 400)
waardoor het aantal volwaardige leden steeg naar 23. Aan de uitgavezijde staan de bankkosten
(€ 0,15), kosten voor de startactiviteit van LEUK (€ 278,3) en de huur van vergaderzaal (€ 50).
De totale uitgaven belopen dus € 337,45. Naast geld op de zichtrekening zijn de enige activa
vorderingen van de 10 leden omwille van onbetaalde eenmalige ledenbijdrages. Er zijn geen
schulden. Het resultaat van het eerste werkingsjaar is een winst van € 71,55 waardoor het geld
op de zichtrekening groeide van € 1772,49 naar € 1844,04 op 31 augustus 2020. 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 voorbije jaar is heel wat inspanning geleverd de grote spelers van Leuven (Stad Leuven,
Leuven 2030, KU Leuven, Mindgate, IMEC) te overtuigen om samen met ons
klimaatambassadeur van Europa te worden als deel van het klimaatpact (cf. infra). Dit is een
essentieel onderdeel van de Green Deal die verenigingen en lokale besturen verenigt en
ondersteund in de verspreiding van de ideeëngoed van de Green Deal. Verder werd er nauw

contact onderhouden met het AND& festival voor de Europadag, met SOM en Salco voor LEUC
naar School, met Minos (de Europese studentenvereniging), met de universiteit en met diverse
Commissiediensten. Vele leden hebben onze oproep om te komen luisteren naar de conference
van Professor De Vos en Rob Heirbouts over het Europees jaar 2019 opgevolgd. Ook waren heel
wat diensten aanwezig op een andere activiteit van Minos, nl. de spreekbeurt van Herman Van
Rompuy en op de voorstelling van het Metaforum standpunt over duurzame energie en
klimaat. Verder hebben we ook overlegd met Axel Buysse, de vertegenwoordiger van
Vlaanderen in de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en met Jan Buysse,
animator van Vleva die de Vlaamse stakeholders voor Europa bundelt.

3.2.

Europadag en klimaatambassadeurschap

Het was weer de bedoeling om op de Europadag direct contact te leggen met de burgers in de
stad en aangezien de publieksdag van het AND@ festival 2020 viel precies op 9 mei zou dit de
beste manier zijn om met LEUC zoveel mogelijk burgers te bereiken. Daarom hebben Jan, Geert
en Saïd de Stadsdirecteur Geertrui Vanloo overtuigd om een werkgroep op te starten rond de
invulling van dit thema en het opzetten van twee ‘stands’ in het stadspark, één voor de stad en
één voor de DG Communicatie en ons. Helaas kregen we die laatste niet over de brug wegens
overlast aan activiteit op die dag en diende vervolgens het hele festival wegens de pandemie
uitgesteld te worden naar volgend jaar.
Niet getreurd want we bereikten heel wat burgers met de aanvraag van 6 bovenvermelde
organisaties om klimaatambassadeur van Europa te worden wat een onderdeel is van onze
bijdrage aan de openbare raadpleging omtrent het Europees klimaatpact. Die organisaties
hebben in deze context ook een webinar in het kader van ‘de klimaatpraat’ van Leuven 2030
verzorgd en achteraf is de burgemeester geinterviewd voor ROB.

3.3.

Gasten en bezoeken ledenvergaderingen

8 oktober: de spreker op ledenvergadering, de voormalige secetaris-generaal van de Commissie
Alexander Italianer, sprak over de nieuwe Commisssie o.l.v. Von der Linden en dit in vergelijking
met de Commissie Juncker.
12 november: rondleiding en ledenvergadering in de Health House met Isabelle François. Een
zeer interessant en leerzaam bezoek.

Op 13 januari lanceerden wij in de nieuwbouw van “De Hoorn” LEUK ter gelegenheid van de
voorstelling van het nieuw boek van Jos Delbeke over de EU ambitie voor klimaatneutraliteit
tegen 2050. Deze activiteit opgezet met Leuven 2030 bracht ruim 100 luisteraars op de been en
was erg geapprecieerd. De organisatoren boden nadien een nieuwjaarsdrankje aan in de bar
van “De Hoorn”.
Op de vergaderingen van 11/9, 12/12 en 25/6 spraken de leden Stef Vergote over het
toenemend belang van het Europees buitenlands beleid, Geert over ‘de reach-out van de
REACH regelgeving’ en Lieve Van Moensel over haar boek ‘Foresight-based scientific advice’. Op
5 mei hadden de leden het voornamelijk over Leuc’s bijdrage voor de raadpleging bij het
klimaatpact.

3.4.

LEUC op unief

Verschillende leden gaven zoals vorig werkjaar les aan de KU Leuven maar in mindere mate
gezien er minder college werd gegeven door corona.

3.5.

LEUC op school

LEUC op school zou dit werkjaar zich toespitsen op een volledig Europese actiedag in Salco. De
vele voorbereidingen ten spijt werd ook deze activiteit door de corona afgelast.
Van zodra het onderwijs weer een normale gang kan gaan engageert LEUC herneemt de
contacten met de scholen via de Leuvense overlegkoepel voor scholen SOM. De activiteiten van
het Europahuis Ryckevelde in Brugge blijven een inspiratie.

3.6.

Overige ontwikkelingen

Het dagelijks bestuur volgde zoals steeds de Europese actualiteit op. Veel energie werd besteed
aan de voorbereiding van de directeur Jorna van Ecfin die ook namens de Commissie in het
bestuur van de Europese Investeringsbank zit. Het klimaatplan van Leuven zal heel veel
investeringen vergen en vandaar de interesse om als voorloper in aanmerking te komen voor
heel wat Europese programma’s in die sector.
Leuven 2030 zit ook mee in Climate KIC van 100 steden die klimaat neutraal willen zijn tegen
2030 en zal dus haar eigen klimaatplan ambitieuzer maken om dit te bereiken. Vandaar het
nauw contact tussen Leuven 2030 en LEUC.

We hadden nauw contact met DG Communicatie om Leuven als piloot te hebben voor de
volgende communicatiecampagne vml. omtrent de future of Europe. Ook dit werd uitgesteld
wegens corona.
Het nieuwe onderzoeksprogramma van Europa startte met zes ‘mission statements’ dat
voorbereid wordt door ‘mission boards’. Twee daarvan zouden naar Leuven afzakken voor het
AND& festival en wij zouden een handje toesteken met de burgerbevraging. Maar het festival
ging zoals hoger geschreven ging niet door en dus geen bezoek aan Leuven.
Leuven dong ook mee voor diverse Europese prijzen of erkenningen en vooral deze van
European Capital of Innovation 2020, die uiteindelijk toch aan Leuven werd toegewezen in
september 2020.
De associatie van EU universiteiten UNA waar Leuven toe behoort is ook een van de
samenwerkingsprojecten die weerhouden is voor Europese steun in het kader van Europese
Universiteit en is in januari van start gegaan. Aangezien het secretariaat in KU Brussel is
gevestigd hadden we reeds in maart een uitzetting door de dragende kracht van die associatie
opgezet maar die werd uitgesteld tot volgend werkjaar, alwaar wegens corona.

[goedgekeurd op de ledenvergadering van 26 november 2020]

