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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

26 AUGUSTUS 2019 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Wim Bourgoignie Voorzitter  Aanwezig 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Yvette Clinckspoor Congodorpen Aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Niet aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Verontschuldigd 

Herman De Winne Vluchtelingenwerkgroep Verontschuldigd 

Pros De Winne Deelpunt Verontschuldigd 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

Jenny Piscador Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

Philippe Spruyt Wereldwinkel Niet aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Verontschuldigd 

Noel Backx Project Rwanda Aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring/opmerkingen vergaderverslag van 24 juli 2019 

 

Er zijn enkele opmerkingen: 

- Foodsavers-initiatief: Marie-Claude en Pros zouden dit opnemen, niet Yvette, 

en ook Mariagaard. 

- Subsidiëring van de provincie: er zijn geen subsidies toegekend aan Den Hof, 

niet aan Fairtrade.  

 

Het verslag wordt verder goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. 

 

2. Nieuwe leden van de GROS 

 

Noël Backx is geëngageerd voor Noord-Zuidthema’s dankzij zijn nonkel, die 

gedurende zestig jaar missionaris was in Rwanda. Hij vervangt zuster Erna, die naar 

Rwanda is. Door zijn connecties met dat land, vroeg ze hem haar project te 

vertegenwoordigen.  

 

Wim had ook Evodia Uggi van USHIRIKIANO uitgenodigd, maar zij zou dit 

overwegen. 

 

Zij, of een andere persoon van haar vereniging, wordt voor de volgende vergadering 

uitgenodigd. 

 

3. Opvolging adviezen en acties 

 

Voor de filmvoorstelling moeten er aanwezigen zijn om alles in goede banen te 

leiden. Arthura kan alle dagen helpen. Ook is er altijd iemand aanwezig van 11.11.11 

om de inleiding te doen. Mich De Wilde, de echtgenoot van Yvette, kan er ook zijn. 

 

11.11.11 contacteert de leerkrachten voor de omkadering van de filmvoorstelling. 

 

Arthura contacteerde VDK als tweede meest ethische bank. De kosten zijn twee euro 

per maand. 
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Wim moet naar de bank met de identiteitskaart als voorzitter, samen met Arthura. 

Twee handtekeningen zijn het minimum. Betalingen kunnen wel met één 

handtekening gebeuren. De bank zal ook alle overdrachten doen. Men zet alles 

samen op één rekening. Er moet immers geen geld opgespaard worden, maar 

besteed worden.  

 

De GROS-leden moeten zicht hebben op de rekening. 

 

Arthura en Wim gaan samen naar de bank om de rekening aan te vragen.  

 

Yvette ging naar de vergadering van vzw Den Hof. Men was reeds lang op de hoogte 

van de weigering van de subsidies, waardoor men het evenement sterk heeft 

geminimaliseerd. Hierdoor werden er geen extra kosten gemaakt, en moeten er 

geen subsidies aangevraagd worden. Yvette heeft het hierdoor niet ter sprake 

gebracht.  

 

4. Terugblik op voorbije initiatieven: African Night, fairtrade fietstocht, 

mondiale markt… 

 

Er was geen mondiale markt. De locatie was aangenaam en knus. Er waren vertellers 

uit de Afrikaanse en Syrische gemeenschap, gezelschapsspelletjes uit andere landen, 

een dansinitiatie. De middag was in handen van de integratiedienst.  

 

Yvette vindt het jammer dat de spandoek die ze hadden meegenomen niet in het 

eerste deel mocht opgehangen worden, maar enkel in het tweede deel. Ook waren 

er geen stoelen in het tweede deel. Ze voelde zich eerder nadelig behandeld. De 

integratiedienst had duidelijkere afspraken moeten maken. Er moeten hier lessen 

uit getrokken worden. Het valt in het niets met Kleur op ’t Plein. Het concept leende 

zich er moeilijker toe. 

 

Men besluit dat het een sympathiek initiatief is, maar we moeten duidelijkere 

afspraken maken.  

 

Arthura voegt eraan te dat men overrompeld was. De fietstocht liep ook langs daar, 

maar het was vrij chaotisch. 



 
 

4 

 

 

Er is weinig publiciteit gemaakt. De leden van de GROS kregen geen uitnodiging. De 

folder is vrij algemeen: er staat geen locatie bij. 

 

Ook waren er weinig allochtone bezoekers. 

 

De fietstocht was ook eerder een overrompeling – in elk geval een groot succes. Er 

namen 67 personen aan deel. Ze hadden niet allemaal plaats in vzw Den Hof. Toch 

was iedereen erg tevreden. Men wil ook verder op de hoogte gehouden te worden. 

MAAR een aantal optredens waren eerder gevoelig. Een aantal deelnemers hadden 

hun gezicht zwart gekleurd. Men moet dit meenemen naar de volgende keer. Er 

moet een betere samenwerking zijn met de Afrikaanse gemeenschap.  

 

De African Night was eveneens een succes. Echter, zelfs tien euro is een drempel 

voor sommigen. Het kwam volledig vanuit de Afrikaanse gemeenschap. Ook de 

Syrische gemeenschap organiseert zelf evenementen. Enkel in Deelpunt komen veel 

culturen samen. Vanuit de GROS worden vaak evenementen opgestart en willen we 

allochtone gemeenschappen erbij betrekken, maar ze organiseren dus ook zelf 

activiteiten. 

MAAR Ola!Peloezza werkt wel. Dit is ook gratis en open, en bovendien wil men niet 

per se allochtonen aantrekken. Misschien moeten er eerder activiteiten in De 

Warande georganiseerd worden. Daar komen er veel culturen samen.  

EN men moet mensen persoonlijk aanspreken. 

 

Op het missiefeest stond zuster Erna centraal. Er waren 378 aanwezigen. 

Missieanimatie verzorgt vijf projecten, waaronder die van zuster Erna en Rejette. Op 

het missiefeest tracht men steeds een missie van een Wetteraar in de kijker te zetten. 

Men mag tevreden zijn met het resultaat. 

 

Er zijn een aantal evenementen die op dezelfde dag lagen. Dit zou beter afgestemd 

moeten worden op elkaar. De meeste activiteiten zijn eind augustus. Sommige 

activiteiten kunnen ook aansluiten op elkaar. 
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5. Subsidieaanvraag Tropical Night 

 

Men vraagt 400 euro aan subsidies aan bij het schepencollege. Het GROS moet 

hiervoor een advies geven. 

 

Yvan vindt het niet kunnen dat men iets organiseert, wetende dat men verlies zal 

draaien. Piet vindt dit echter de juiste houding – anders hoeft men ook geen 

subsidies te krijgen. We hebben geen totaal kostenplaatje, enkel wat men nodig 

heeft van de gemeente. Arthura vindt dat we deze gegevens wel nodig hebben. Wim 

merkt op dat het over de vaste kosten gaat. Hun verbruik wordt wel gedekt door hun 

opbrengsten. 

 

Piet zegt dat de aanvraag los staat van een subsidiereglement, en het college er ook 

niet happig tegenover staat. 

 

Daarnaast vraagt men zeer laattijdig een subsidie aan.  

 

Marie-Claude vond dat men zich teveel focust op de wijk rond Christus Koning. 

Echter, daar leven de meeste Afrikaanse allochtonen, en is de zaal daar wel nog 

betaalbaar.  

 

USHIRIKIANO moet een financieel overzicht maken. 

 

Men adviseert aan het college dat het een beginnende vereniging is, en dat men 

positief advies geeft voor een subsidie indien men een financieel overzicht aflevert. 

Het gaat niet over een select clubje – men stelt zich open naar de plaatselijke 

gemeenschap. 

 

6. Zelfevaluatie (in bijlage document ter voorbereiding) 

 

De kerntaken zijn omschreven als sensibiliseren, adviseren, informeren en 

organiseren.  

MAAR organiseren is omstreden (zie infra). Dit lijkt geen echte kerntaak. Soms kan 

men iets organiseren om iets in beweging te zetten, zoals het rommelmarktje in 

Christus Koning. Het is gratis, toegankelijk en vrijblijvend. Men kan er één dag een 
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mondiale markt van maken. Op zich is dit niet organiseren – men voegt gewoon iets 

toe. 

 

We hernemen dit een andere vergadering, wanneer er minder agendapunten op de 

agenda staan.  

 

7. Verslag evaluatie adviesraden  

 

Er is deze week een tweede bijeenkomst van de voorzitters van de adviesraden. In 

het verslag staan er een aantal onderwerpen die verder besproken moeten worden. 

- Er staan geen Noord-Zuidthema’s in het verslag van de eerste evaluatie. 

- Rechtstreeks contact met de schepenen via evenementen zoals ‘tot dinsdag’ 

werden erg geapprecieerd en mag zeker behouden blijven, in combinatie 

met andere middelen. 

- Sommigen staat erg positief tegenover enquêtes, anderen merken hier niets 

van. Onlangs werd er nog een grote enquête afgenomen, met bijna 10% 

respondenten op de hele Wetterse bevolking. Men vroeg de mening over 

inspraak, samenleven, mobiliteit…  

- Er bestaan nog steeds meldingskaarten, nu elektronisch. De burger is ook 

mondiger. 

- Werkpunten volgens het verslag: er is te weinig communicatie met andere 

adviesraden, en langdurig engagement is een drempel. Dit klopt ook voor de 

GROS. Regels en statuten worden niet als te beperkend ervaren. Over de 

deskundigheid in adviesraden kan men discussiëren. Adviesraden kunnen 

een aantal zaken aangeven die verder kunnen onderzocht worden door 

deskundigen. Leden van een adviesraad kunnen niet alles weten. Er is, buiten 

de GECORO, geen enkele adviesraad die bestaat uit professionelen. Hooguit 

kan men 11.11.11 als deskundigen aanduiden. Het grote voordeel in 

adviesraden is het engagement van de vrijwilligers.  

- Men steekt soms wel teveel tijd in zaken waar men het uiteindelijk wel over 

eens is. We zouden beter focussen op adviezen voor het college. Moeten we 

steeds iets organiseren? De GROS moet advies geven en anderen 

ondersteunen. De Tropical Night is hier een goed voorbeeld van, evenals de 

Fairtrade-fietstocht. Ook de gemeente moet aandacht besteden aan nieuwe 

initiatieven. De GROS moet hier advies over geven. Yvette zegt dat sommige 

activiteiten wel bewegingen in gang kunnen zetten. De integratiedienst heeft 

bijvoorbeeld wel veel contacten met verschillende gemeenschappen en 

verenigingen.  
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- Adviesraden zijn geen afspiegeling van de bevolking. Bijna iedereen komt uit 

een vereniging. Dit geeft eenzijdig verhaal (vaak enkel door de bril van het 

verenigingsleven).  

 

8. Varia 

 

Yvan zal een evenement organiseren in De Poort eind november of december. Er 

moet nog een moderator uitgenodigd worden, afhankelijk van wie er in het panel 

zit. Het moet algemeen zijn, niet specifiek over landbouw, maar over tewerkstelling 

in het algemeen. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op 30 september. 

 

Alle financiële aanvragen moeten dan binnen zijn. 


