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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

27/10/2020 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Wim Bourgoignie Voorzitter  Aanwezig 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

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 Niet aanwezig 

Evodia Uggi USHIRIKIANO Verontschuldigd 

Générose Kabihogo USHIRIKIAN Aanwezig 

Luc De Mey Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Aanwezig 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Kies een item. 

/ Wereldwinkel Kies een item. 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 

Tuur De Moor Kandidaat-lid Aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring verslag van 26 augustus 2020 

 

Philippe Spruyt laat zich verontschuldigen voor digitale vergaderingen. Hij zal niet aanwezig 

zijn voor Oxfam-wereldwinkel. Voor deze vereniging dient nog een afgevaardigde te worden 

gevraagd. Voorlopig ziet niemand het echter zitten om aan te sluiten (ze zijn met een kleine 

groep en focussen vooral op de webwinkel). Voedselteams zou graag met hen samenwerken.  

 

Het Fairtrade1-ontbijt was erg intensief (81 leveringsadressen). Er waren enkele kinderziekten 

(te vroeg of te laat geleverd), en men heeft veel kleine verpakkingen moeten gebruiken. Er 

waren achteraf wel erg positieve commentaren op de hoeveelheid en de kwaliteit van het 

ontbijt. Misschien moeten er meer vrijwilligers gevraagd worden – het was een erg intensief 

traject.  

 

Er waren 33 winnaars voor de Fairtrade-fietstocht.  

 

De filmvoorstellingen werd geannuleerd wegens de coronamaatregelen. 

 

Op paragraaf 3 is het deel over het Deelpunt niet duidelijk geformuleerd. Luc zal hier een 

nieuwe paragraaf over schrijven. Dit zal opgenomen worden in het verslag.  

 

Er wordt uitleg gevraagd over de noot van de secretaris bij punt 5. De secretaris legt uit dat 

vragen om financiële steun vanuit hoofdzetels van organisaties die al tot de GROS behoren, 

steeds negatief worden beoordeeld. Dit werd bepaald door de GROS in 2019. Men vraagt de 

term ‘bedelbrief’ aan te passen. 

 

2. Opvolgen acties en adviezen 

 

De acties worden overlopen zonder verdere opmerkingen. 

 

3. Verdeling subsidies en toelagereglement 

 

Men vraagt de verantwoordingen/jaarverslagen van de verschillende organisaties die 

aanspraak maken op een subsidie, naar alle leden door te sturen. 

 

 
1 Voor meer informatie over fairtrade, zie: https://fairtradegemeenten.be/  
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De subsidieverdeling zoals voorgesteld wordt goedgekeurd.  

 

Het subsidiereglement heeft enkele mankementen (subsidies worden pas in oktober 

uitbetaald voor het afgelopen werkingsjaar, precieze verdeling van de kledingbakken, de 

verdeling tussen Noord en Zuid, budgetten zijn gecentraliseerd…). Het zou niet slecht zijn dit 

te herzien. Dit hoeft nu niet behandeld te worden, maar kan toevertrouwd worden aan een 

werkgroep. Men kan kijken naar subsidiereglementen van andere gemeentes (vb 15 juli als 

aanvraagdatum).  

Het reglement moet eenvoudig en werkbaar zijn: wat willen we bereiken, en bereiken we dit 

niet met het huidige subsidiereglement? Op dit moment wordt het budget bij hoofdzaak 

verdeeld onder de verenigingen van de GROS. We weten niet of mensen buiten de GROS 

zich tekort gedaan voelen.  

Wat zijn onze doelstellingen? Hoe gaan we iets betekenen voor Noord- en Zuidwerking in 

Wetteren, en hoe blijven we relevant? Maken we een link met de SDG’s, met duurzame 

ontwikkeling? We hebben geen digitale aanwezigheid en zijn weinig gekend bij de 

bevolking. Ook de naam kan frisser. Daarin moeten we investeren.  

Moeten we dit nu aanpakken? De Wetterraden moeten nog gevormd worden. We kunnen er 

wel reeds over nadenken: hoe kunnen we de bevolking betrekken bij een aantal belangrijke 

aspecten van de maatschappij? We moeten sensibiliseren, communiceren en informeren.  

We dienen de werkgroep goed voor te bereiden. 

Erna, Tuur, Piet, Yvan, Yvette, Arthura, Noël en Wim willen deel uitmaken van deze werkgroep. 

Deze komt samen op 16 november 2020 om 19.30. 

 

4. Vooruitzicht op activiteiten voor komende maanden 

 

11.11.11 verspreidt op dit moment folders tussen 1 en 10 november. Op de markt zouden 

producten verkocht worden. We vrezen dat dit niet kan plaatsvinden door de verstrenging 

van de coronamaatregelen. Men vraagt nog hulp in Overbeke, Kwatrecht, Wetteren-Zuid… 

 

Zomer’en en Ola!Peloezza konden niet doorgaan. De bibliotheek zou een kleinere activiteit 

plannen samen met Deelpunt in de periode rond sinterklaas voor de kinderen van de lagere 

school. Men kan hiervoor nog rekenen op subsidies vanuit de GROS, indien nodig.  

 

Er zijn verder geen geplande activiteiten.  

 

5. Varia 

 

We kregen een vraag van de organisatie Canisha om financiële steun. Het is een vzw die 

assistentiehonden opleiden. Het heeft weinig te maken met Noord-Zuidwerking. De GROS 
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zal zich daar dan ook niet over uitspreken. Men kan de aanvraag rechtstreeks aan het college 

richten.  

 

Stéphanie zal dit overmaken aan de aanvrager.  

 

Tuur is aanwezig uit naam van Voedselteam vzw. Het is een korte-ketenplatform en een 

burgerinitiatief die dit jaar werd opgericht in Overbeke. Men werkt samen met regionale 

boeren met duurzaamheidsdoelstellingen (vb eerlijke prijs voor de boer, korte keten, 

biologisch…). Vredeseilanden sluit hier bij aan en kan zorgen voor een sterke noord-zuidlink. 

Het is wel een grote organisatie, terwijl de kracht van voedselteams net het kleinschalige is. 

Ook Fairtrade werkt met korte keten.  

Men zou graag een fysieke boerenmarkt organiseren in Overbeke, en ook lokale bio-

producenten betrekken, zoals koffiebranderij Or. Er kunnen eventueel subsidies gevraagd 

worden uit de kledingbakken. Op 9 november houdt men een online infosessie. Daarnaast 

wilt men alle initiatieven rond fairtrade bundelen. Dit kan ook interessant zijn om de fair-o-

meter in te vullen.  

 

Morgen zal er een perscommuniqué zijn: per verkochte fles wijn van een bepaalde abdij gaat 

één euro naar het project Congodorpen.  

 

Er kwam een aanvraag binnen voor financiële steun vanuit het noodfonds naar aanleiding 

van de explosie in Beiroet. De GROS formuleert een positief advies om een bedrag vanuit de 

kledingbakken voor maximaal 500 euro ter beschikking te stellen. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 8 december om 20.00 


