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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

26/08/2020 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Wim Bourgoignie Voorzitter  Aanwezig 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Verontschuldigd 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Claire Paeleman 11.11.11 Aanwezig 

Yvette Clinckspoor Congodorpen Aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Lusik Miqaelyan/Makfira 

Mustafovic en Brigitte 

Bogaert 

Vluchtelingenwerkgroep Verontschuldigd 

Evodia Uggi USHIRIKIANO Aanwezig 

Luc De Mey Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Verontschuldigd 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Kies een item. 

/ Wereldwinkel Kies een item. 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 
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2. VERSLAG 

De vergadering wordt opgenomen wegens ziekte van de secretaris. Niemand maakt hier 

bezwaar tegen.  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag wordt goedgekeurd, met als opmerking dat Yvette verontschuldigd was, en niet 

afwezig.  

 

2. Opvolging adviezen 

 
Zuster Erna wenst de vergadering te bedanken voor de storting van een deel van het 

noodfonds aan haar project. 

 

Het schepencollege ging niet in op de oproep om minderjarige vluchtelingen op te vangen. 

Enerzijds doet Wetteren al vrij veel op dit vlak, en anderzijds vreest men dat de minderjarige 

vluchtelingen onvoldoende zullen kunnen worden begeleid door het OCMW.  

Noot van de secretaris: de verzenders van de oproep kregen enkele dagen na de 
collegezitting het besluit van het schepencollege toegestuurd. Ze hebben hier ook op 
geantwoord.  
 

Philippe Spruyt wenst in de toekomst opnieuw lid te zijn van de GROS in naam van Oxfam. 

De winkel zal waarschijnlijk werken via een webshop met thuislevering. Ze nemen hun 

producten af van Laarne.  

 

Het symposium van Zonpunt is uitgesteld naar 2021. 

 

Voorlopig ligt het project foodsavers stil. De Colruyt wenst een dagelijkse afname, maar 

Deelpunt kan dit niet bewerkstelligen. Het project moet een structurele ondersteuning 

kunnen krijgen van het OCMW om te kunnen slagen. Tuur De Moor wacht daarom op het 

initiatief van het OCMW. Wel is hij gestart met het project voedselteams in de kerk van 

Overbeke, waar gezinnen gezonde, biologische voeding kunnen aankopen.  

 

3. Recente activiteiten o.a. faire fietstocht 

 
De fietstocht was gespreid over de zomervakantie. Deelnemers kregen de routebeschrijving 

per mail. Er is nog geen zicht op het aantal deelnemers. We maken een volgende keer een 

evaluatie. 
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Het fairtradeontbijt zal mogelijk een afhaalontbijt worden. Men bekijkt de alternatieven nog.  

 

Het missiefeest is niet doorgegaan. Men schreef een bedelbrief om de projecten van zuster 

Erna en van Rejette De Winter te blijven ondersteunen. Hierop kwam een zeer grote respons.  

 

De werking van Deelpunt was in maart veranderd omwille van Corona. In eerste instantie 

sloot men de deuren en schakelde men over op bedelingen aan huis. Daarna werden de 

bedelingen terug opgestart in @Tivoli maar zonder cafetaria. Een aparte ingang voor 

Deelpunt en 't Ensemble werd ingesteld. Op dit ogenblik is de cafetaria nog altijd dicht 

maar de winkel is terug open, zij het onder strikte voorwaarden. De aparte ingangen zijn 

nog altijd van kracht en men laat maximaal 3 personen binnen in de winkel. Er werd een 

kleine terugval in het aantal bezoekers geconstateerd, maar dit is normaal in 

vakantieperiodes. 

 

4. Kalender Activiteiten in het komende jaar: film voor scholen, film voor het 

ruime publiek, 11.11.11.actie, ... en ondersteuning voor bekendmaking via 

gemeentelijke kanalen. 

 
De verkoopactie van 11.11.11 in het najaar zal moeilijk kunnen doorgaan wegens de 

afstandsbeperkingen. Als alternatief zou men een stand willen openhouden op de 

zondagvoormiddag op de marktdag. Op 8 september wil men de knoop hierover 

doorhakken. Men wenst ook een artikel in de nieuwsbrief te laten verschijnen.  

Men stuurt een bericht naar Stéphanie om het naar de dienst communicatie te sturen.  

 

11.11.11 vertoont normaal gezien een filmvoorstelling voor het grote publiek. Deze zal niet 

doorgaan. De schoolvoorstellingen moeten nog bekeken worden met de GROS. Scholen 

hebben immers nu andere prioriteiten en zullen minder energie kunnen steken in een 

filmvoorstelling. Mogelijk kunnen scholen per klas deelnemen, maar dit zal erg omslachtig 

zijn. Voorlopig schreef ook slechts één school zich in.  

Wim neemt contact op met CC Nova en bekijken wat mogelijk is. Eind september hakken 

we de knoop door. De scholen moeten intussen hierover gecontacteerd worden.  

 

5. Vraag noodfonds solidagro 

 
We zien geen link met organisaties of personen uit Wetteren. We gaan niet in op de aanvraag 

tot financiële steun. De aanvraag voldoet niet aan het toelagereglement.  

 

Men vraagt waarom de aanvraag van Congodorpen wel reeds op het CBS kwam en Solidagro 

nog niet? Solidagro is een nieuwe organisatie en wordt dus eerst voorgelegd aan de GROS. 

Noot van de secretaris: de aanvraag van Congodorpen komt jaarlijks terug. Congodorpen 
stuurt nieuwsbrieven door aan haar donoren waarin ze info geeft over haar werking. Die 
nieuwsbrief bevat ook een vraag om te steunen. Op een vorige vergadering werd besloten 
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om de vraag tot steun van organisaties die reeds deel uitmaken van de GROS steeds negatief 
te adviseren.   
 

 

6. Nieuws over en vooruitzichten i.v.m. wetteraden 

 
Men hoopte de Wetteraad in de herfst opnieuw op te nemen. Wegens corona ligt dit nog 

steeds stil. Momenteel komt enkel de GECORO nog maandelijks samen, omdat deze raad 

verplicht is.  

 

Volgens raadslid Tondeleir was het budget voor de kledingbakken te besteden zowel voor 

de Noord- als Zuidwerking. Tot op heden ging men er echter van uit dat men enkel 

projecten voor noordwerking ermee mocht financieren. Op dit moment financiert men 

bijvoorbeeld de groentencheques met dit bedrag. Kan dit via een convenant gebeuren, 

zodat men het niet elk jaar moet aanvragen? 

Schepen Van Heddeghem zal navragen of er een strikte scheiding was tussen Noord- en 

Zuidwerking voor de kledingbakken. Hij vermoedt van niet.  

 
Waarom werd het budget opgemaakt tot twee cijfers na de komma? Waarom spreekt men 

over 20.000 euro voor de kledingbakken voor 2020, terwijl er vroeger 12.000 euro budget 

was? Echter, dit is een centrale pot. Daarbuiten kan men beschikken over de kledingbakken.  

 

7. Uw agendapunten: 

 (Yvette:) - Réjette De Winter in Kinshasa 

 
Rejette komt normaal gezien jaarlijks naar België, maar dit kan niet door corona. Kunnen 

we het andere deel van het noodfonds (ongeveer 1200 euro) aan Rejette toekennen, net 

zoals we voor het project van zuster Erna hebben gedaan? Ze biedt een vervolgcursus aan 

aan jonge vrouwen over informatica, boekhouding, naaien, hygiëne… De kostprijs om er te 

leven is veel groter geworden. We moeten wel de link met corona moeten leggen.  

Yvette zal deze aanvraag doorsturen naar Stéphanie. De GROS adviseert positief. 

Piet bekijkt of het bedrag uit de kledingbakken ook kan toegevoegd worden aan het 

noodfonds.  

 

 plannen voor 2021: Multicultureel  

 
Men wenst op 24 mei (Pinksteren) een multiculturele ontmoeting (waka-waka day) te 

organiseren in Christus Koning samen met de Afrikaanse gemeenschap in Wetteren en 

Congodorpen. In de voormiddag heeft men een spreker uitgenodigd met Afrikaanse roots 

die over de levensfilosofie in Afrika zal spreken, gevolgd door een receptie en Afrikaans eten. 

In de namiddag zijn er activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen, met onder andere 

Afrikaanse dans, een djembéworkshop… We willen nu al beginnen aan de voorbereiding.  
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Men begroot het op 1820 euro, en men zal materiaal aanvragen van de uitleendienst. De zaal 

is reeds gereserveerd. Idealiter wordt dit initiatief gedragen door verschillende verenigingen, 

zoals ook Deelpunt. 

Ook Deelpunt organiseert gewoonlijk ‘zomeren’. Vorig jaar leek dit op een Vlaamse kermis. 

Dit jaar wilden ze ook de andere culturen van hun klanten aan bod laten komen. Dit zou zeer 

mooi aansluiten bij waka-waka day. Men wenst hierover in de toekomst verder te praten. 

Eind september houdt Deelpunt een bestuursvergadering. 

Men geeft volgende opmerkingen: men kan nadenken over andere plekken dan Deelpunt, 

die goed toegankelijk zijn (al is Deelpunt wel een gekende en mooie locatie en heeft deze 

veel voordelen); en men moet nakijken of men wel degelijk al op voorhand voor bepaalde 

diensten moeten betalen. Bij Kleur op ’t Plein gebeurde dit pas achteraf. 

We kunnen de subsidies voor 2021 nog niet goedkeuren. In oktober keuren we pas de 

subsidies goed voor 2020. Dit is onlogisch dat dit pas zo laat gebeurt. We moeten het 

subsidiereglement herbekijken. Wel kunnen we subsidies vanuit de kledingbakken 

aanvragen (dit kan vroeger uitbetaald worden) of voorschieten vanuit de GROS.  

Wim stuurt de mail door naar iedereen. 

We stellen dit uit naar oktober.  

 

 steun voor permanente werking 

 
Bepaalde organisaties krijgen voor hun werking een subsidie van 300 euro per jaar. Dit zal 

ook gelden voor USHIRIKIANO. Men dient een aanvraag in te dienen, samen met een 

jaarverslag.  

 

De volgende vergadering vindt plaats op 6 oktober 2020. 


