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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

8/12/2020 

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 

Luc De Mey Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Verontschuldigd 

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 Niet aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring verslag 

 

De datum is verkeerd. Verder zijn er geen opmerkingen. 

Op paragraaf 4 gaf men het volgende aan: men wou Ola!Peloezza en Zomeren organiseren, 

maar dit werd volledig afgelast wegens de coronamaatregelen.  

 

2. Opvolging acties en adviezen 

 

We overlopen de acties en adviezen. 

 

3. Project Deelpunt: Winterbeschutting 

 

Deelpunt probeert open te blijven. De bezoekers moeten van vrij ver komen. Ze konden in 

het verleden zich opwarmen in de cafetaria, maar deze is nu gesloten, waardoor men buiten 

moet wachten. De wachttijden lopen soms op tot een uur. Men wil daarom de zaal van 

Christus Koning huren, voor zowel de klanten van Deelpunt als ’t Ensemble. Dit werd op 5/12 

getest, en verliep zeer goed en veilig. Deelpunt mag de zaal gratis gebruiken wanneer deze 

vrij is, maar men wil dit reserveren tot de lente. Deze huur komt neer op 400 euro. Deelpunt 

vraagt of de GROS die bedrag kan sponsoren uit de kledingbakken.  

 

Er is een Wetters coronafonds. Alle verenigingen die zijn aangesloten (zoals jeugd-, sport-, en 

cultuurverenigingen) kunnen hier aanspraak op maken. Deelpunt kan hier ook een aanvraag 

indienen, voor extra kosten wegens corona, of voor derving van inkomsten. Kan men een 

aanvraag voor het coronafonds indienen? 

Nee, want er is nog budget op de kledingbakken. Deelpunt zal hier een aanvraag op doen 

voor 500 euro (400 euro voor de zaal, en 100 euro voor de schermen). Bij andere kosten zal 

men zich wenden tot het coronafonds.  

Nee, want de kosten komen niet in aanmerking. Het gaat enkel over kosten die werden 

gemaakt tussen 1 maart en 31 oktober 2020. 

Ja, de kledingbakken moeten gespendeerd worden aan een educatief project. Dit is echter 

niet altijd zo strikt gehanteerd. Het heeft eerder een maatschappelijke en/of sociale 

doelstelling. Hier is echter geen reglement op. Men vraagt aan Piet dit na te vragen of te laten 

opmaken. Het kan echter zijn dat die de werking niet soepeler maakt. Echter, kunnen ook 

zuidverenigingen dit aanvragen? We kunnen het resterende budget uit de kledingbakken 

toewijzen aan 11.11.11. 

 

Ook Fairtrade zal aanspraak maken op het coronafonds.  
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De GROS geeft een positief advies voor de uitkering van 500 euro uit het bedrag van de 

kledingbakken voor de kosten van de zaal en de schermen van Deelpunt.  

 

De GROS geeft een positief advies om het resterende budget uit de kledingbakken toe te 

kennen aan 11.11.11. Claire maakt hiervoor een formulier op. 

 

4. Vastleggen nieuwe datum voor werkgroep  

 

De werkgroep zal op 12 januari 2021 plaatsvinden. 

 

5. Vastleggen volgende vergadering 

 

De volgende vergadering vindt plaats op 2 februari 2021. 

 

6. Varia 

 

Nihil. 


