Activiteitenverslag 2020
De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbaar nut die sinds 1992, op initiatief van H.M. Koningin Paola,
haar huidige doelstellingen, namelijk de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen, verwezenlijkt.
De Stichting realiseert haar objectieven via diverse activiteiten.
-

Via de steun aan maatschappelijke projecten worden verenigingen geholpen die zich richten op de vorming
en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten in scholen met kansarme leerlingen.
De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs moedigt leerkrachten aan in hun taak die van vitaal belang is
voor de toekomst van het land.
De Prijs Focus Aarde beloont leerlingen uit het technisch onderwijs, beroepsonderwijs, kunstonderwijs,
buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de sanitaire crisis veroorzaakt door het Covid-19 virus. De gevolgen waren
merkbaar voor de activiteiten van de gesteunde scholen en verenigingen alsook voor de werking van de Stichting,
maar gelukkig op een manier die voor de Stichting aanvaardbaar was.
In 2020 heeft de Stichting haar visuele identiteit herzien en een nieuwe website, Facebookpagina en LinkedInpagina
aangemaakt om haar communicatie te versterken.

VORMING EN INTEGRATIE
▪

Steun aan maatschappelijke projecten

De Stichting steunt projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Vaak gaat het om jongeren die geconfronteerd worden met een problematische gezinssituatie, een gebrek aan
opleiding, een moeilijke reclassering of een ander probleem dat hun maatschappelijke integratie belemmert. De
Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en
erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.
Naar aanleiding van de beslissingen van de raad van bestuur, verleende de Stichting in 2020 aan 46 verenigingen
een financiële steun, voor een totaal bedrag van 195.554€. De verenigingen werden geselecteerd op basis van de
kwaliteit van hun acties in het domein van de maatschappelijke integratie van jongeren. De Stichting Koning Paola
heeft sinds 1993, 1.065 financiële tussenkomsten verleend aan 503 verengingen, voor een totaal bedrag van
5.337.591 €.
In overeenstemming met de politiek van de Stichting, worden de tegemoetkomingen steeds toegekend voor een
afgelijnd project, in het kader van een precies budget en worden eventueel gespreid over meerdere jaren.
De verenigingen en/of scholen die een steunaanvraag hebben ingediend, worden bezocht door een medewerker
van de SKP. Naar aanleiding van de coronacrisis, vonden de meeste bezoeken per videoconferentie plaats. De
aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de bestuurders op een van de vier jaarlijkse vergaderingen van de raad
van bestuur. De website van de SKP beschrijft nauwkeurig de te volgen procedure voor het indienen van een
steunaanvraag.
Heel diverse organisaties worden gesteund: scholen met een kansarm publiek, scholen voor buitengewoon
onderwijs, Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, logopedische centra, centra voor mensen met
communicatieve beperkingen, begeleidingstehuizen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, diensten jeugdcriminologie,
therapeutische centra en centra voor drugspreventie, centra voor opvang en begeleiding van buitenlandse nietbegeleide minderjarigen of slachtoffers van mensenhandel, verenigingen die het welzijn van langdurig zieke of
gehospitaliseerde kinderen verbeteren, sociaal-culturele verenigingen, jeugdhuizen, academies, animatieboerderijen, kinderdagverblijven …

Stichting van openbaar nut
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De steun gaat naar een brede waaier van projecten ten gunste van maatschappelijk kwetsbare jongeren: zinvolle
vrijetijdsbesteding, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, vakantiekampen, projecten rond
verantwoordelijk, kritisch en actief burgerschap, drempelverlagende artistieke projecten, kampen en andere
buitenschoolse activiteiten voor anderstaligen en nieuwkomers, buitenschoolse ondersteuning en
huistaakbegeleiding, lees- en taalbevorderende projecten, dichten van de digitale kloof, begeleiding van jongeren
die schoolmoe zijn of vroegtijdig afhaken van school, e-learning, aankoop didactisch materiaal, logopedie en reeducatie, training van sociale vaardigheden, ateliers geweldloze communicatie, drugspreventie, herstelbemiddeling,
onthemingstochten en avontuurlijke activiteiten voor probleemjongeren, aanleg van speeltuinen, sportvelden en
didactische of sensoriële tuinen, creatie van een mini-boerderij, hippotherapie, aankoop van administratief
materiaal en informatica, inrichting en renovatie van lokalen en gebouwen …
Verenigingen die een steun ontvingen in 2020
AMO Latitude J (Battice) - Amonsoli (Verviers) - APEDAF (Evere) - Begeleidingscentrum Dennenhof (Schoten) Berkenboomscholen vzw (Sint-Niklaas) - BuSO De Passer (Sint-Michiels) - Caria (Brussel) - Centre scolaire AstyMoulin (Namen) - Centre Educatif pour Tous (CET) (Verviers) - Chorales Equinox (Elsene) - Coopération Ta'awun
(Waver) - De Walhoeve (Westvleteren) - Duo for a Job (Brussel) - Ecole de devoirs La Place (Luik) - Ecorisa (Gent) Fondation St. Jean (Brussel) - Foyer Lilla Monod (Elsene) - Freerun Company (Montigny-le-Tilleul) - Golfbreker
(Veurne) - Habbekrats (Gent) - Het Open Poortje (Schilde) - IMCE (Erquelinnes) - JCW (Vilvoorde) - Jong vzw (SintAmandsberg) - Kaleidoscope (Luik) - La Chaloupe (Ottignies) - LB A (Wilrijk) - Le Bateau ivre (Brussel) - L'Eglantier
(Braine L'Alleud) - L'Escale-Passaje (Schaerbeek) - Ligue des Droits et des Devoirs de l'Enfant (Tamines) - Onder Ons
(Molenbeek) - Peluche (Brussel) - Périsphère (Ottignies-Louvain-La-Neuve) - Portus Berkenboom (Sint-Niklaas) Positive Education Psychology (Merksem) - Red Side Academy (Kortrijk) - Romeo (Rèves) - Slim Huiswerkklas
(Hoboken) - Stappen (Sint-Amandsberg) - Stedelijk Lyceum Waterbaan (Deurne) - Symbiose (Antwerpen) - Tabora
(Kruibeke) - Youthstart (Vilvoorde) - Za Branou (Hévillers) - Zomerklap (Deurne).
Dankzij de steun van de Nationale Loterij en van vrijgevige sponsors uit de bedrijfswereld of uit de privésfeer, kunnen
deze maatschappelijke projecten gesteund worden.

▪

School van de Hoop

School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten, in scholen met kansarme leerlingen, die uitgaan van
leerkrachten of verenigingen die nauw samenwerken met scholen. Het programma biedt een financiële steun en
begeleiding aan vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te
bevorderen.
Het initiatief richt zich in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap tot scholen van het gewoon basisen secundair onderwijs die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. Ook de
Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend
worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden
zijn met de school en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB’s, wijkorganisaties…). De projecten moeten zich
richten naar leerlingen met integratieproblemen in het onderwijs. De projecten moeten tot doel hebben de
slaagkansen van die leerlingen te vergroten. De geselecteerde projecten krijgen een financiële steun van maximum
15.000€ per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd
worden.
In 2020, werden 7 projecten gesteund voor een totaal van 53.100 €. Sinds het begin van het hulpprogramma in 1999
heeft de Stichting een totaal bedrag van 3.374.935 € aan de laureaten uitgekeerd.
Projecten School van de Hoop
Projectoproep 2016 (4de jaar steun)
• Castor klust – Castor, Centrum leren en werken – Vilvoorde
• Jouons pour mieux vivre ensemble – Ecole Communale n°7 – Arc-en-Ciel – Molenbeek-Saint-Jean
• El Sistema Transcanal – Remua – Forrest
• M+M²= de Kunstbrug – Mater Dei Leuven Lagere School – Leuven
• Boutique Monique –Stedelijk Lyceum Offerande – Antwerpen
• Vijf vingers van één hand – Brede School voor Secundair Onderwijs (Brusec) – Sint-Jans-Molenbeek
• A l’école, devenir “acteur” de son émancipation culturelle – Ecole du Val – Chaudfontaine
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Voor 2 gesteunde verenigingen werd het project van de oproep van 2016 stopgezet omwille van interne
organisatorische redenen.
Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van Coca-Cola European Partners Belgium en de Nationale Loterij.
Om de bekroonde projecten zo goed mogelijk te steunen, wordt sinds het schooljaar 2006-2007 begeleiding
aangeboden die gedeeltelijk werd verder gezet in 2020 door de coronacrisis. Het forum dat gepland was voor april
2020 werd uitgesteld. Deze begeleiding wordt verzorgd door Damien Canzitu, lid van het team van Prof. Marc
Demeuse van de Universiteit van Bergen en Goedroen Juchtmans, onderzoeksters aan HIVA-KU Leuven.
www.schoolhoop.be

▪

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs beloont de creativiteit en toewijding van leerkrachten die niet alleen
kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel
van concrete en vindingrijke pedagogische projecten. De Prijs richt zich naar leerkrachten van alle onderwijsnetten
en -niveaus in de 3 gemeenschappen van het land en wil ook pedagogische modelprojecten beter bekend maken.
De uitreiking van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2020-2021 vond plaats op woensdag 24 juni 2020 per
videoconferentie in het bijzijn van H.M. Koningin Paola. Deze 24ste editie richtte zich naar de Vlaamse en Franse
Gemeenschap en bekroonde leerkrachten voor innoverende en originele pedagogische projecten.
Twee prijzen werden uitgereikt:
« Wetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! » voor leerkrachten uit het
basisonderwijs en secundair onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de leerlingen
interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken en hen aanzet om een wetenschappelijke
studierichting te kiezen.
« Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school » bestemd voor verenigingen en personen
die buitenschoolse activiteiten organiseren gericht op de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van
de jongeren.
De laureaten worden uitgekozen door een onafhankelijke jury voor elke gemeenschap. De eerste prijs bedraagt
6.500 € en de eervolle vermeldingen hebben een waarde van respectievelijk 4.000 € en 2.500 €. In 2020 werden 12
prijzen uitgereikt voor een totaal bedrag van 52.000 €. Sinds het lanceren van de Prijs in 1996, werd een totaal
bedrag van 870.315 € uitgekeerd aan de laureaten.
Jury voor de Vlaamse Gemeenschap
Voorzitter van de jury : Erik Jacquemyn
Kristine De Mulder – Ruth Lamotte - Prof. em. dr. Paul Mahieu – Bie Melis – Ria Rector - Rita Van de Wiele - Luc Van der
Kelen - Saskia Van Uffelen – Patrick Vanspauwen – Mieke Vermeiren – Joke Ysenbaert – Prof. Floris Wuyts.
Jury voor de Franse Gemeenschap
Voorzitter van de jury : Prof. Jean-Marie de Ketele
Fabrice Aerts-Bancken - Constance d’Aspremont-Lynden - Philippe Bioul – Claudine Bouchart – Nathalie de Bandt Christian Laporte – Véronique Marissal – Pierre Sevenants – Catherine Van Overbroeck – Prof. Ghislaine Viré.

Laureaten « Wetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst ! »
Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap
Eerste prijs : Mevr. Natacha Gesquière – Sint Bavohumaniora, Dhr Francis wyffels – Ugent, Dwengo vzw, Mevr. Sofie
Meeus – Plantentuin van Meise en Dhr Jan van de Bulcke – Ugent met het project : « Kunstmatige intelligentie,
klimaatsverandering, Stomata : KIKS ». Een STEM-project voor de derde graad secundair onderwijs dat leerlingen
inwijdt in een actueel wetenschappelijk onderzoek rond biologie en klimaatverandering en hen inzichten bijbrengt in
artificiële intelligentie, haar werking, mogelijkheden en beperkingen.
Tweede prijs : Mevr. Brigitte De Baere - GO! Tuinbouwschool Melle, Mevr. Sofie Vercoutere, GO! Atheneum Gentbrugge,
en Dhr Benny Vandevoorde - KTA GITO Groenkouter Sint-Amandsberg met het project : « Brede eerste graad : STEM
af op jouw toekomst ! » dat leerlingen motiveert en hen engageert actief na te denken over hun studiekeuze en zo
positief te kiezen voor een STEM-richting.
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Derde prijs : De heren Bert Galle, Jelle Verscheure en Frederik Wylin van het Technisch Instituut Sint-Lucas in Menen met
het project : « Eigen kweek » waarbij de leerlingen via een experimentele ontdekkingstocht kennismaken met de
wondere wereld van de natuur(wetenschap), technologie en wiskunde (STEM). Het aanbieden van een gevarieerd
aanbod aan experimenten met een wow-effect heeft als doel de leerlingen te ondersteunen bij het maken van een
juiste keuze bij de verdere doorstroming naar het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het werkveld.

Laureaten van de Franse Gemeenschap
Eerste prijs : De leerlingen en leerkrachten van de la Classe Atelier(s) de l’Institut Technique et Commercial des Aumôniers
du Travail in Boussu, vertegenwoordigd door Olivier Vercauteren en Ludovic Rupini met het project: « Een crazy
machine die wetenschap en technologie in de kijker zet door schooluitval te bestrijden ». Een emanciperend en speels
avontuur van wetenschap en technologie door het maken van een crazy machine, waarbij een bewust complexe
kettingreactie op de meest absurde en grappige manier wordt uitgevoerd.
Tweede prijs : Mevr. Charlotte Van Herpe, Véronique Donnay en het leerkrachtenteam van de EFACF in Gerpinnes met
het project: « Het ontwerpen van interactieve modellen van het menselijk lichaam ». Het ontwerpen van modellen
van het menselijk lichaam om de verschillende systemen op een speelse en digitale manier uit te leggen. We
verfraaien deze modellen met educatieve videocapsules die door kinderen zijn gemaakt en werken met robots om
deze interactief te maken.
Derde prijs: Mevr. Christelle Collin en Mevr. Wendy Roba, leerkrachten aan het Koninklijk Atheneum van Izel, met het
project : « Vrijdagmiddag wetenschapsnamiddag » dat bestaat uit het aanbieden van wetenschapsworkshops aan de
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van basisscholen in de regio. Ze vinden plaats in de laboratoria van de
middelbare school. De leerlingen ontdekken op een concrete manier de fascinerende wereld van de wetenschap en
de wetenschappelijke benadering door middel van verschillende handelingen.

Laureaten « Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school»
Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap
Eerste prijs : Mevr. Sophie Buysse, Dhr Laurens Busschaert en alle jongeren en vrijwilligers van Debateville in Brussel met
het project : « Debateville : mondig maakt machtig ». Debateville is een innovatief debat- en
spreekvaardigheidsprogramma waar jongeren hun stem vinden in de samenleving. Tijdens wekelijkse debatateliers
versterken tieners tussen 11 en 14 jaar hun taal- en communicatievaardigen, leren ze kritisch, genuanceerd en
gestructureerd denken en vergroten ze hun kennis van en betrokkenheid met de samenleving.
Tweede prijs : Alle jongeren, vrijwilligers en medewerkers van PEP! in Antwerpen vertegenwoordigd door Mevr. Nadia El
Marnissi met het project : « PEP ! – Positive Education Psychology » dat jongeren informeert, inspireert en motiveert
om de beste versie van zichzelf te worden (peer-to-peer bijlessen, rolmodel coaching project,
sensibiliseringscampagnes, infomomenten, masterclasses ...).
Derde prijs : Alle circusdocenten die zich hebben ingezet voor de projecten van vzw Circusplaneet in Gent
vertegenwoordigd door Mevr. Karolien Verelst met het project : « Circus voor iedereen! ». Circusplaneet wil kinderen
de kans bieden om zich te ontplooien en hun circusdromen waar te maken. Om “iedereen” te bereiken, heeft de
organisatie de voorbije jaren ingezet op een laagdrempelige manier om zo kinderen uit de maatschappelijk kwetsbare
groepen te bereiken. In samenwerking met de verschillende buurtscholen van Brugse poort, een Gentse stadswijk,
hebben ze de voorbije jaren tal van samenwerkingen opgezet, zowel tijdens als na de schooluren.

Laureaten van de Franse Gemeenschap
Eerste prijs : Het Tutoraatprogramma van Schola ULB in Brussel en al de betrokken personen: leerlingen, tutors, scholen,
partners, het personeel en de bestuurders met het project : « Samen op weg naar succes met het
tutoraatprogramma ». Het Tutoraatprogramma, een actie ten behoeve van gelijke kansen, heeft tot doel leerlingen
met onderwijsproblemen te helpen en hen opnieuw zin te geven om naar school te gaan. Studenten worden
aangeworven om gratis kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden in de lagere en middelbare scholen van Brussel.
Tweede prijs : Dokter Marie Latour, Kristel Notelaers en het vrijwilligersteam van de vzw Ballon Vert in Etalle met het
project : « Cyberkids » dat als doel heeft bij te dragen aan de integratie en het behoud van kinderen met een zichtbare
en niet-zichtbare handicap in het gewone onderwijs, waar mogelijk en zo lang mogelijk, door het gebruik van
informatica tools.
Derde prijs : Het pedagogisch team van de vzw Pluridéfis in Hyon, vertegenwoordigd door Laurence Cardinal met het
project: « Pluridéfis, sectoriële en netwerkoverschrijdende uitdagingen» dat bestaat uit 6 wedstrijden voor jonge
leerlingen die het beroep van metselaar, schrijnwerker, elektricien, tegelzetter, verver en dakwerker leren.
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Een beschermcomité van bedrijfsleiders steunt de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs.
Beschermcomité 2020
ALVA - Câblerie d’Eupen S.A. - Coca-Cola European Partners Belgium - D’Ieteren - Lhoist Group - UCB.
www.paolaprijs.be

▪

Focus Aarde

De Prijs Focus Aarde wordt sinds 2010 georganiseerd in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Deze prijs richt
zich naar laatstejaars die een geïntegreerde proef (technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs) of
een werkstuk (buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds onderwijs) realiseerden.
De Prijs Focus Aarde wil de nadruk leggen op het belang van technische en wetenschappelijke kennis aan het einde
van het secundair onderwijs en de potentialiteiten die ze aan jongeren kunnen bieden voor hun toekomst. Sociale
betrokkenheid en wetenschappelijke creativiteit zijn een prioriteit voor de komende generaties.
De Prijs beloont ieder jaar de beste projecten die de aarde of de ruimte als onderwerp hebben, gezien vanuit
wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaal geografische of kosmologische hoek en die het
welzijn bevorderen.
De prijs wordt uitgereikt door een onafhankelijke jury.
Er worden maximum 10 genomineerden uitgekozen (5 prijzen en 5 eervolle vermeldingen). De leerlingen en de
school krijgen een geldbedrag en een diploma overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking.
Op 7 oktober 2020 vond de proclamatie van de Prijs Focus Aarde plaats in het bijzin van H.H.M.M. Koning Albert en
Koningin Paola in het Koninklijk Paleis alsook de huldiging van de laureaten van de Koningin Paolaprijs voor het
Onderwijs. In totaal werden 12 projecten bekroond in de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
voor een bedrag van 12.150 €. Sinds het opstarten van de Prijs in 2010 werd aan de laureaten een totaal bedrag van
172.650 € uitgekeerd.

Jury voor de Duitstalige Gemeenschap
Voorzitter van de jury : Guy Fickers
Guido Arimont – Dr.rer.nat. Günter Beyer – Frédéric-Charles Bourseaux – Dr.rer.pol. Verena Greten - Erwin Heeren.
Jury voor de Vlaamse Gemeenschap
Voorzitter van de jury : Vicomte Dirk Frimout
Dirk Coolsaet - Malika De Ridder - Pieter Mestdagh - Wim Minnebo - Philippe Moreau - Tim
Vandendriessche - Fred Van Hooydonk - Veerle Vermeulen - Ludo Wevers.

Laureaten van de Duitstalige Gemeenschap
Eerste Prijs : « Zeeslag, meer dan enkel een s pel » - Daniel Collard - Technisches Instituut- St. Vith.
Tweede Prijs : « Handschoen voor gebarentaal » - Marin Duvnjak - Technisches Institut- St. Vith
Derde Prijs : « Smart Home System, de thuisbesturing van de toekomst » - Cedric Veithen - Technisches Institut- St. Vith.

Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap
Eerste Prijs: « Weedbusters » - Jarno Vanruymbeke, Jelle Maes en Stijn Rooryck - Vrij Technisch Instituut Veurne.
Tweede Prijs : « HeliumAnimal » Ruben Koningsveld en Jasper Van Cauteren - Don Bosco Hoboken Technisch Instituut.
Derde Prijs : « ALC-Eiraper » - August Vansteenland, Liam Van Kerckhove en Céline Barra - Vrij Technisch Instituut
Veurne.
Vierde Prijs : « Poultry Pick-Up Machine » - Mathis Deschilder, Margaux Dedulle en Arthur Becelaere - Vrij Technisch
Instituut Veurne.
Vijfde Prijs : « Antibioticaresistentie » - Lotte Verbist en Myrthe Vanbergen - Katholieke Scholen Diest.
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Eervolle vermeldingen :
- « Hydropower » - Rik Van Haute, Tiebe Caenen en Jan Van Geertsom - Don Bosco Hoboken Technisch Instituut.
- « Red de baby » - Melvin Deleu en Toby Bostoen - Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas Menen.
- « Foster Trees » - Jensen Bollen, Francesco Graulus en Ilias Smeulders - Provinciale Handelsschool Hasselt.
- « Hoed voor blinden » - Emile Blancke en Maxime Egels - Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas Menen.

Focus Aarde wordt gesteund door een beschermcomité
Beschermcomité 2020
Duvel Moortgat - Howest - Vlaamse Overheid - Agentur für Europaïsche Bildungsprogramme VoG.
Begin oktober 2020 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd voor het schooljaar pour 2020-2021.
De prijzen zullen op 6 oktober 2021 uitgereikt worden.
www.focusaarde.be

KERSTCONCERT
Het traditionele kerstconcert van de Stichting kon in 2020 niet doorgaan vanwege de sanitaire crisis. Er werd in
november 2020 een fondsenwervingscampagne gelanceerd waarop veel donatoren hebben gereageerd. De raad
van bestuur betuigt hun haar grote dankbaarheid.
Dit evenement werd mogelijk gemaakt door de steun van een erecomité :
D’Ieteren - Duvel Moortgat - Futur 21 - GBL - Konvert - Lhoist - Ravago Distribution Center - VPK Group
De heer en mevrouw Frank Arts - De heer en mevrouw Jacques Berghmans - De heer en mevrouw Philippe
Bioul - Notaris Jean Botermans - Graaf Cornet de Ways Ruart - Ridder en mevrouw Jean-Jacques De Cloedt Graaf en Gravin Bernard de Launoit - De heer en mevrouw Alain De Pauw - Baron en Barones de Vaucleroy Jacques Delen - Ridder Godefroid de Wouters d’Oplinter - Baron en Barones Delruelle - De heer en
mevrouw Jan Engels - De heer en mevrouw Regnier Haegelsteen - Baron en Barones Daniel Janssen Mevrouw Eric Janssen - De heer en mevrouw Alain Schockert - Burggraaf Philippe de Spoelberch - Baron en
Barones van Gysel de Meise.

ADMINISTRATIE/WERKING
De Stichting Koningin Paola wordt geleid door een raad van bestuur die 4 keer vergaderde in 2020.
Raad van bestuur 2020
Voorzitter : Graaf Bernard de Traux de Wardin
Vice-voorzitster : Baronne Hilde Kieboom
Schatbewaarder : Stanislas Peel
Secretaris-generaal : Vincent Coppieters
Bestuurders : Frank Arts
Thierry Bouckaert
Heidi De Pauw
Jan Engels
Col BEM Michel Flohimont - Graaf Eric Jacobs - Fabienne Legrand - Lt Gen e.r. Vincent Pardoen Piet Van Speybroeck - Xavier Van Campenhout (sinds 21/09/2020) - Prof. em. Dr Lode Walgrave.

-

H.M. Koningin Paola neemt deel aan de evenementen van de Stichting. Haar betrokkenheid bij de werkzaamheden
van de Stichting getuigt van de steun die ze verleent en van haar interesse voor de verwezenlijking van de
doelstellingen van de Stichting.
De dagelijkse werking wordt verzekerd door het secretariaat van de Stichting :
-

Mevr. Isabelle Ancion, adjunct secretaris-generaal, tot 31 oktober 2020.

-

Mevr. Isaline Ghysens, project manager, sinds 14 augustus 2020.

-

Dhr Vincent Coppieters, secretaris-generaal.

Dhr Georges Derriks (tot 30 juni 2020) en Dhr Christian Vanhuffel zijn verantwoordelijk voor het beheer van de
steunaanvragen van maatschappelijke projecten.
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Vervolg activiteitenverslag 2020

De Stichting Koningin Paola streeft naar een eenvoudige werking. Ze kan rekenen op vrijwilligershulp, waardoor haar
middelen vrijwel volledig kunnen besteed worden aan de verwezenlijking van haar doelstellingen.
De Stichting dankt van harte de genereuze schenkers en de vrijwilligers die zich dagelijks of occasioneel inzetten.
www.sk-fr-paola.be

Vincent Coppieters
Secretaris-generaal

Graaf Bernard de Traux de Wardin
Voorzitter

Wij danken de Koning Boudewijnstichting en de spelers van de Nationale Loterij voor hun steun.
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