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Voorwoord
Het allereerste jaarverslag van HIPERION ligt klaar. Geen megalomaan lijvig rapport, maar een bescheiden, overzichtelijke nota. En dat is enerzijds passend omdat we van bij aanvang van dit initiatief
bewust opteerden voor een geleidelijke ontwikkeling van dit project. Niet meteen teveel hooi op de
vork zodat de burnout niet te snel wenkt, maar ook om werk te maken van stevige fundamenten alvorens hoog te bouwen. Anderzijds sluit de beperkte omvang van deze tekst ook aan bij het overgangsjaar dat 2012 is geweest voor HIPERION. We zetten de stap van feitelijke vereniging naar een
vereniging zonder winstoogmerk, en gebruikten de tijd in belangrijke mate voor het uitwerken van
de nodige statuten en het doorworstelen van de onvermijdelijke administratieve last die daarmee
gepaard gaat.

In dit document krijg je eerst een korte voorstelling van de mensen die
reeds van bij het ontstaan aan het roer staan van dit project. Daarna
wordt de voorgeschiedenis van HIPERION geschetst, gevolgd door een
overzicht van de activiteiten van dit jaar. Aan het einde van dit document vind je de financiële resultaten van 2012.

Veel leesgenot.

Dieter Burssens
Voorzitter HIPERION

Het Team
Dieter BURSSENS is voorzitter van HIPERION. Hij is de man die het vuur aan de lont stak bij de
opstart van dit initiatief. Zijn inbreng bestaat in de eerste plaats uit het aanbrengen van creatieve,
gedurfde ideeën die de wereld naar meer duurzaamheid moeten stuwen. Naast het opnemen van de
algemene coördinatie van HIPERION wil hij vooral een sterk bestuursteam met bijzonder talentvolle
krachten uitbouwen.

Stefaan VIAENE is ondervoorzitter en staat binnen HIPERION voor
een uiterst scherpe, analytische blik die gefundeerd wordt door een
rijke en brede knowhow inzake sociale en ecologische thema's. Een
sterk ethisch engagement en een bijzondere gedrevenheid maken van
hem de inspirerende motor van het HIPERION team.

Stefaan Viaene

Guy PAUWELS is secretaris en tevens het broodnodige klankbord voor HIPERION. Zijn kennis en
inzichten inzake maatschappelijke evoluties als socioloog laten zich aanvullen met een bijzonder gespecialiseerde kennis inzake statistische analyses én in bedrijfseconomische thema's. Hij staat voor
zowel de nodige kritische reflectie als voor een rechttoe-rechtaan dadendrang.

Lourdes GONZÁLEZ ANERA is penningmeester. Zij kan bogen op
een uitmuntende ervaring binnen het bedrijfsleven die zij ten volle inzet
voor HIPERION. Haar wetenschappelijke achtergrond als chemica is bijzonder waardevol in het bewaken van de ecologische principes van de
verschillende initiatieven.

Lourdes González Anera

Een korte voorgeschiedenis
Op 11 november 2008 zitten Stefaan Viaene, Guy Pauwels, Lourdes González Anera en Dieter
Burssens voor het eerst samen. De feitelijke vereniging New World Network, kortweg NWN, wordt
opgericht. De basisidee van het netwerk wordt al snel vastgelegd in de Mission Statement en het
huishoudelijk reglement. Beide teksten blijven onveranderd geldig wanneer de vereniging later
wordt omgezet in de vzw HIPERION.

HIPERION streeft naar een nieuwe wereld waarin sociale rechtvaardigheid, solidariteit tussen mensen en de bescherming van het leefmilieu prioritair zijn. Een
nieuwe wereld met respect voor verschillende culturen en levenswijzen, en met
aandacht voor de verschillen in noden en behoeften van iedere wereld-burger.
Uit de Mission Statement
De eerste jaren als feitelijke vereniging worden opgevat als testfase. Lukt het om de principes van het
netwerk op een bevredigende manier te verwezenlijken via activiteiten? Het proefproject waar men
op inzet heet Theater in 't Groen, een aangename herfstwandeling in Herentse natuur met hier en
daar een plukje straattheater. De eerste editie in 2010 is meteen een schot in de roos met vijfhonderd wandelaars die genieten van een heerlijke sportief-culturele uitstap, en dat met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk op de achtergrond. In 2011 zullen zelfs nog honderd wande-laars extra
aansluiten. Op het evenement worden enkel bio- en fairtradeprodukten gebruikt, en het sociaal project De Berenklauw, de natuurvereniging Natuurpunt en de jongerenverenigingen De Molotov en de
Herenste scouts genieten mooie inkomsten dankzij hun medewerking aan dit initiatief.
De resultaten waren zowel op ethisch en ecologisch vlak erg bevredigend. Op financieel vlak slaagde
het netwerk erin om tijdens de eerste drie jaar meer dan zevenduizend euro bijeen te brengen.
Daarmee lagen de fundamenten klaar voor een nieuwe stap, de opstart van een vereniging zonder
winstoogmerk.

Het jaaroverzicht van 2012
Oprichting van de VZW
Voor HIPERION is 2012 een overgangsjaar. Na een proefperiode van drie jaar, werd beslist om de
vereniging, aanvankelijk bekend onder de naam NWN, klaar te stomen voor een volgende fase in zijn
ontwikkeling. Er werd gekozen voor de nieuwe naam 'HIPERION', en er werd geopteerd om niet langer als feitelijke vereniging, maar wel als vereniging zonder winstoogmerk door het leven te gaan. De
statuten van de vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 20 juli 2012.

Oprichting van het HIPERION QUIZ TEAM
Tot op heden investeerde het voormalige NWN
voornamelijk in socio-culturele activiteiten. In 2012
wordt binnen ditzelfde domein een nieuw initiatief
genomen met de oprichting van het HIPERION
QUIZ TEAM. Het team, onder leiding van Guy
Pauwels, beoogt regelmatige deelname aan gelegenheidsquizen, maar vooral ook de organisatie
van een jaarlijkse quiz die voldoet aan de voorziene
HIPERION-vereisten.

Op zaterdag 1 december 2012 vond de eerste
Eindejaarsquiz plaats in Herent. Twintig teams van
vier personen namen deel. Op de drankkaart enkel bio- en fairtradeprodukten, en er werd een zo
klein mogelijke ecologische voetafdruk nagestreefd. Dit onder meer door het papierverbruik
zoveel mogelijk in te perken (zowel voor publiciteit als tijdens de quiz), door restafval te beperken
tot minder dan één vuilniszak, en door niet te
voor-zien
in
een
uitgebreide
(wegwerp)prijzentafel en enkel verantwoordde prijzen
uit te reiken.

Voorbereiding van BIOBROUWERIJ
In 2012 werden ook de eerste verkennende stappen gezet in de wereld van het bierbrouwen. Bij de
bier- en wijngilde Lipsevallei werd een eerste keer het brouwproces gevolgd. De bedoeling is om begin 2013 ook de brouwcursus te volgen en aan te vatten met de eerste eigen pogingen om zelf op
een ecologisch verantwoordde manier bier te brouwen.

Financië le resultaten
BEKNOPTE RESULTATENREKENING

Inkomsten
Lidgeld
Schenkingen en legaten
Subsidies
Andere ontvangsten
Omzet uit activiteiten
Financiële opbrengsten
TOTAAL INKOMSTEN

759,26
nihil
nihil
960,63
nihil
1719,89

Uitgaven
Goederen en diensten
Bezoldigingen
Diensten en diverse goederen
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN

616,20
nihil
270,14
157,30
1043,64

VERMOGEN d.d. 31/12/2012
Bezittingen
Liquiditeiten
Schuldvorderingen

8820,65
340,65

TOTAAL BEZITTINGEN

9161,30

Schulden
Schulden ten aanzien van leden

1133,79

TOTAAL SCHULDEN

1133,79

