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Verslag van de Kick-Off meeting van 30 november tot 4 december 2020  

 

Door de Corona crisis en de vele beperkingen en verboden had de start van ons project een ferme 

deuk gekregen en waren we enkele maanden achteruit op het normale schema. Ook enkele 

administratieve zaken liepen niet zoals gewenst, maar uiteindelijk viel alles in de plooi. Begin 

september werd uiteindelijk verschoven naar eind november voor de effectieve start. 

Viel alles in de plooi? Neen, Corona speelde nog altijd voor spelbreker en de geplande meeting in 

Gent kon niet doorgaan. Snel werd een uitweg gezocht, coördinerende gesprekken gevoerd met de 

buitenlandse partners en we konden van start gaan via een videoconferentie op 30 november 2020. 

Een videoconferentie organiseren en tot een goed einde brengen was een ware uitdaging voor ons. 

Het was de eerste keer dat we zoiets zouden organiseren en dat dan nog met partners uit het 

buitenland en dagelijks met een 16 à 17-tal deelnemers. Een moderator werd aangeduid om alles in 

goede banen te leiden en hoera, de deelnemers waren zeer competent en zeer gedisciplineerd zodat 

er geen chaos ontstond en alles stipt verliep zoals we op onze tijdlijn voorzien hadden. 

Aangezien de transnationale meeting via een online videoconferentie doorging en er dus geen 

reisdagen waren, werden de vijf dagen volledig benut om de meeting te houden en ruim voldoende 

tijd te geven aan elke partner zijn organisatie, de activiteiten en hun inbreng in het project uitvoerig 

te demonstreren en gaf ons ook de mogelijkheid de verdeelde taken grondig te bestuderen samen 

met de partners. 

 



Op de openingsdag, 30 november werd de meeting onofficieel geopend vanaf 09:00 uur om de 

partners toe te laten zich in te melden en eventueel een eerste vraag te stellen. Iedereen was zeker 

goed voor tijd op post en om 10:00 uur, klaar voor de officiële start. 

Na de verwelkoming en de korte welkomstoespraak kregen onze eigen deelnemers de kans zich even 

te presenteren aan de partners. Daarna was het de beurt aan elke partner om zijn deelnemers 

(ongeveer 3/partner) kort voor te stellen. 

Prima kennismaking en voor velen de eerste keer dat we mekaar zagen. 

De eerste richtlijnen werden gegeven voor het verder verloop van de meeting en er kon gestart 

worden. 

 

De timetable voor de eerste dag en de volgende dagen werd doorgenomen, het project werd volledig 

uitgelegd en hoe men verder zou communiceren tijdens de meeting. 

In de namiddag was het al de beurt aan CDI uit Ljubljana in Slovenië voor zijn uitvoerige presentatie, 

gekoppeld met een online demonstratie. Zeer interessante bijdrage en CDI nam belangrijke taken op 

zich om het project te begeleiden en tot een succes te voeren tegen het einde in 2023. 

De eerste dag was snel verlopen, boeiend, uiterst interessant, zonder pannes en iedereen was 

dolenthousiast. De start was dus ten volle gelukt. 

 

Dag twee: Taak verdeling, gevraagd aan de partners uit te voeren gedurende het verloop van het 

project en bespreking tot in detail voor elke deelnemer, Kroatië, Slovenië Kranj, Agora Padua uit Italië 

en onze eigen HIHTAST Vzw. 

Telkens aangevuld per deel met vragen en antwoorden. De voormiddag was snel ten einde en in de 

namiddag was het de beurt aan Agora uit Padua Italië om met een voorstelling hun werking en 

doelstellingen uit de doeken te doen. 

 



 

Wat en hoe zal de vooruitgang van het project zich voordoen, stappen die stipt gevolgd moeten 

worden in het project. ….  

De tweede dag liep ten einde …. Thank you all and good evening, see you all back tomorrow at 10:00 

o’clock. 

Derde dag, er werd vooruit gekeken voor de volgende meeting, voorzien in april 2021, vooral de 

beide zich opdringende mogelijkheden. Ofwel konden we reizen en ons in Italië bij Agora thuis 

vinden ofwel waren er nog steeds beperkingen opgelegd door de Corona crisis, door  Europa of één 

van de deelnemende landen en zou de meeting noodgedwongen terug doorgaan online. 

Hoe lossen we dat op? Er werd besloten dat Agora beide mogelijkheden zou uitwerken zodat alles 

klaar zou zijn tegen dat het zover is. Verder zouden we een kleine meeting per video conferentie 

houden, samen met de partners op 1 februari om te zien hoe de coronatoestand evolueert en wat de 

mogelijke uitvoeringskeuze voor de meeting in Padua Italië zou zijn 

Zoals gebruikelijk was er ook cultuur voorzien, dit in de namiddag, met een geleid bezoek aan onze 

stad. Moeilijk te doen via een online meeting, maar de partners hadden een drietal 

PowerPointpresentaties gekregen over Gent. 

Donderdag 3 december, iedereen op post om 10:00 uur en na een korte toespraak van mij, er vol in 

met de voorstelling van de partner Zagreb. 

 

 



Na de voorstelling werd een uitvoerige uitleg gegeven van een speciale methode van les geven, de 

Callan methode. Deze methode is toepasselijk op alle wetenschappelijke vakken en op alle lagen van 

de bevolking (van kind tot ouderling) en kennis (zonder nodige voorkennis) van de deelnemers. 

Een prachtige demonstratie voor het aanleren van het Engels werd gegeven met deelname van een 

zestal mensen uit onze video meeting. Deze Callan methode viel erg in de smaak van alle deelnemers 

aan de meeting. 

 

 

In de namiddag was het de beurt aan Kranj uit Slovenië om hun voorstelling te geven en vooral viel 

hier op hoe ze te werk gaan om vrijwilligers te rekruteren, te vormen en te werk te stellen in hun 

leerprogramma’s. Heel opvallend hoe ze in staat zijn om met enkel 11 staff-leden toch een 80 à 100-

tal vrijwilligers te leiden en te beheren. 

 

Dag vijf, laatste dag van deze Kick-Off video meeting stond vol in het teken van EPALE en de 

EUROPASS. De nodige uitleg werd gegeven om de formulieren in te vullen voor de Europass en ook 

gevraagd dat elke partner een bijdrage zou leveren, in zijn eigen taal van het verloop van deze 

meeting. 

Ondertussen was iedereen ook aan het “brainstormen” gegaan sinds de eerste dag om een ontwerp 

te maken voor een gemeenschappelijk logo voor dit project. Nu op de laatste dag zal er een 

stemming gebeuren om het mooiste en beste logo te kiezen voor de duur van het project met als 

motto “European Senior Exchange”. 

 

 

 

 



Uit de ongeveer vijftien inzendingen werd uiteindelijk volgend logo gekozen: 

 

De video meeting liep op zijn einde, nog enkele opfrissingen voor de uitvoering van de opgelegde 

taken aan iedereen, de deelnemerslijsten werden nog eens doorlopen en gevraagd deze te 

vervolledigen zodat er ook informele contacten tussen alle partners en deelnemers mogelijk zijn. 

Na de korte afscheidstoespraak van de verantwoordelijke voorzitter van de meeting werd uitbundig 

en enthousiast afscheid genomen van mekaar. All the best and see you all-in good health back next 

year. 
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