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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

2 FEBRUARI 2021 

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 Niet aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Verontschuldigd 

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 Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Aanwezig 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Kies een item. 

Philippe Spruyt Wereldwinkel Niet aanwezig 

Tuur De Moor Onafhankelijk lid Aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering van 8 

december 2020 

Er zijn geen opmerkingen.  

 

2. Goedkeuring van het verslag van de werkgroep van 12 januari 2021 

Erna en Tuur zouden een overzicht maken van de verenigingen en scholen die bezig zijn met 

Noord-Zuidthema’s. Tuur focuste op de scholen en onderzocht de mogelijkheid om de vrije 

uren in te vullen, de samenwerking met Rak Attack en de link met ecologie (vb op 

Scheppers), en vergroening van de speelterreinen van het atheneum in het kader van het 

MOS-project. Campus Kompas stelt haar terreinen ter beschikking voor het aanplanten van 

een geboortebos. Dit gebeurt door de gezinsbond Wetteren in samenwerking met het 

Regionaal Landschap Schelde-Durme.  

Erna focuste op de verenigingen, zoals Femma, OKRA en de jeugdbewegingen. Men werkt 

over het algemeen weinig op deze thema’s. We zouden ons als GROS iets meer in de kijker 

moeten zetten, zoals we hebben gedaan met Kleur op ’t Plein. De organisatie hiervan was 

erg veel werk. Het is niet evident dit opnieuw te organiseren. In Wichelen organiseert men 

maandelijks op vrijdagmiddag een korteketenmarkt. Het is echter een politieke beslissing als 

dit een gemeentelijk initiatief is. Beide soorten evenementen hebben hun waarde en zin. Het 

einddoel is dat we de GROS en haar verenigingen meer in de kijker zetten.  

De dienst lokale economie onderzoekt de mogelijkheid tot een lokale, korte-ketenmarkt op 

dit moment. Onze zondagsmarkt vult dit wel reeds gedeeltelijk op, want ook daar staan een 

aantal lokale handelaars. Het valt te onderzoeken of de lokale handelaars en producenten 

nog warmlopen voor een nieuw initiatief. Wetteren-ten-Ede is een mogelijke locatie omdat 

daar niet veel activiteiten doorgaan.  

 

De GROS vraagt aan de gemeente te onderzoeken of er plaats en ruimte is voor een korte-

ketenmarkt, zo nodig in samenwerking met Wichelen.  

 

Piet bereidde een tekst voor, zoals afgesproken op de werkgroep. Hij stelt voor de statuten 

en het memorandum als basis te gebruiken. We merken ook op dat er zeer veel vrijwilligers 

zich inzetten voor onze mondiale thema’s. Zij kunnen misschien instappen in een mondiale 

raad, die breder gaat dan enkel de Noord-Zuidthema’s. We kunnen naar de scholen en 

jeugdbewegingen gaan om de verenigingen voor te stellen. 11.11.11 heeft dit wel reeds 

gedaan, maar hier kwam achteraf weinig feedback op. Sommige verenigingen schakelen ook 

stagiairs in (cf. Oxfam Wereldwinkels enkele jaren geleden). Dit zorgt voor sensibilisering en 

educatie. De GROS kan dit misschien meer coördineren.  

We zijn nauwelijks bekend in Wetteren. We zouden moeten buiten de GROS-wereld treden: 
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bijv. op de markt staan, scholen betrekken… Ook intern is er nog werk aan de winkel. We 

kunnen elke vergadering ook een vereniging tijd geven om zich voor te stellen.  

 

Op een volgende vergadering stelt een vereniging zich voor.  

Wim doet een voorzet voor de visietekst. 

 

3. Overlopen van de acties en adviezen 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

4. Vacantverklaring: ondervoorzitter 

Een ondervoorzitter ondersteunt de voorzitter bij het voorbereiden van de vergaderingen 

en kan dit eventueel overnemen als de voorzitter verhinderd is. Misschien hoeft dit niet 

formeel te zijn, maar zullen we evolueren naar een kerngroep.  

 

5. Kandidatuur: Voedselteams vzw 

Voedselteams volgt de SDG’s. Men focust op de korte keten en geeft steun aan lokale 

producenten. Voedselteams zijn actief over heel Vlaanderen. Via webwinkels kan men 

bestellen bij lokale producenten en kan men dit komen afhalen. Men is open op 

vrijdagnamiddag in de kerk van Overbeke.  Samenwerking met de webwinkel van Oxfam 

Wereldwinkels behoort tot de mogelijkheden. 

 

De GROS aanvaardt het lidmaatschap van Voedselteams vzw.  

We moeten de GROS-statuten herbekijken dat het aantal leden niet langer tot elf beperkt 

wordt.. We willen net breder gaan.  

 

6. Subsidieaanvraag Voedselteams: koelkast 

De huidige koelkast is te klein en daarenboven heeft men die in bruikleen. Er is een tweede 

koelkast nodig, liefst met diepvriesvak. De prijs ligt tussen 400 en 500 euro. Voedselteams 

heeft geen subsidies, en krijgt enkel werkingsmiddelen op Vlaams niveau. Dit kan via de 

kledingbakken, of via de jaarlijkse subsidie van 300 euro. 

 

De GROS formuleert een positief advies voor een subsidie van 500 euro uit de 

kledingbakken. 

 

7. Varia 

a. Aanvraag noodfonds: Ecole des Sciences Rwanda. 
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 ‘Ecole des Sciences’ wordt gesteund via de missiewerking en heeft banden met Wetteren. 

De directeur wijst op de ernstige impact van het coronavirus nu ook de leerlingen en 

leerkrachten besmet blijken. Men wil graag voedingssupplementen aankopen en vraagt 

hiervoor steun uit het noodfonds. Men vraagt geen specifiek bedrag. Het noodfonds 

bedraagt 2138 euro. 

  

De GROS geeft het advies 500 euro vanuit het noodfonds toe te wijzen.  

b. Leden 
 

Verwachten we vertegenwoordiging van Oxfam Wereldwinkel en Vluchtelingenwerkgroep? 

Oxfam heeft nog geen concrete visie op hun werking in Wetteren. De plannen van 

Vluchtelingenwerkgroep zijn met het overlijden van Mich De Wilde momenteel onduidelijk. 

 

c. Varia 
 

Het project Zomer’n zal vermoedelijk vervangen worden door kleinere projecten. 11.11.11 

promoot een truffel- en chocoladeverkoop op het werk. Broederlijk Delen biedt een 

aperobox aan.  

 

We komen opnieuw samen op 9 maart 2020. 


