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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

11 MAART 2019 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Wim Bourgoignie 11.11.11 Aanwezig 

Yvette Clinckspoor Voorzitter ad interim 

Congodorpen 

Aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Verontschuldigd 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Herman De Winne Vluchtelingenwerkgroep Niet aanwezig 

Pros De Winne Deelpunt Aanwezig 

Erna De Wulf Project Rwanda Verontschuldigd 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

Jenny Piscador Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

Philippe Spruyt Wereldwinkel Verontschuldigd 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Verontschuldigd 

Cedric Bees Gastspreker vzw Den Hof Aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Vzw Den Hof 

Wat? Men gaat een zomerbar opstarten van 8 augustus tot 3 september. Op 

zaterdagnamiddag 24 augustus wil men een mondiale markt organiseren met 

aansluitend een mondiaal concert. Men zou graag vijf allochtoons gemeenschappen 

zichzelf laten voorstellen, op een manier waarop zij wensen, in de dekenijtuin. Men 

zal een subsidie aanvragen voor wereldburgerschap (zoals voor Kleur op ’t Plein),  

 

Echter, 24 augustus is dezelfde datum als de zomeractiviteit van Tivoli, een kermis. 

Deze vindt echter plaats in de voormiddag, en de zomerbar vanaf 15.00. Zijn twee 

activiteiten op één dag niet teveel? Zal dit publiek ook aansluiten bij een tweede 

evenement?  

 Tivoli eindigt rond 13.00.  

 Het is wel een gouden zaterdag – in de vakantie, einde van verlof, maar net 

voor school 

 Veel mensen uit de doelgroep zijn op vakantie naar hun thuisland, en keren 

pas tegen eind augustus terug. 15 Augustus is dan te vroeg.  

 Men kan bespreken of het zondag kan.. Zijn 14 en 15 augustus geen 

mogelijkheden? Men neemt gemakkelijk een brugdag.   

 

Men werkt samen met de bibliotheek (Maud, Lobke en Els). Men zal met hen nog 

samenzitten.  

 

Ze zullen de allochtoonse gemeenschap aanspreken via de integratiedienst. Ze 

hebben zelf maar een klein aantal contacten in deze gemeenschap. De GROS kan 

hier wel bij helpen.  

 

Voor het concert zijn er verschillende groepen, zoals een Rwandese muziekgroep.  

 

Er moet een gemengd publiek zijn, zoals een yogagroep die een initiatie geeft tijdens 

het evenement – mensen die minder met wereldburgerschap te maken hebben.  

 

Het vindt plaats in de dekenijtuin. Er kunnen wel tien standen staan. De brandweer 

moet echter nog advies geven hoeveel mensen er aanwezig mogen zijn.  

 

Men zou graag de steun van de GROS krijgen.  
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Besluit: de GROS contacteert mensen om deel te nemen aan de wereldmarkt, net 

als de integratiedienst.  

 

 

2. Goedkeuring/opmerkingen vergaderverslag van 28 

januari 2019 

Er wordt gevraagd een beknopter verslag te maken.  

 

Er wordt gevraagd of de verslagen op de website moeten geplaatst worden. Dit mag 

vrij beknopt, zodat burgers kunnen nagaan hoe de adviesraad werkt. Het is vooral 

belangrijk dat men de adviezen kan nagaan. Deze zouden apart op de website 

moeten worden geplaatst.  

 

De antwoorden op geformuleerde adviezen moeten teruggekoppeld worden bij het 

versturen van de agenda.  

 

Er wordt opnieuw aangedrongen op een digitaal platform. Dit kan meegenomen 

worden naar het inspraakmoment van de adviesraden voor een nieuwe structuur 

van de adviesraden, die in maart of april zal plaatsvinden. Tot dan wordt er nog geen 

oproep gedaan naar nieuwe leden.  

 

Besluit:  

 de beknopte verslagen worden op de website geplaatst  

 de antwoorden van het CBS op de adviezen van de GROS worden samen met 

agenda verstuurd nar de leden 

 

3. Verkiezing nieuwe voorzitter 

Men stelt voor om te zoeken naar iemand die een gemotiveerde voorzitter is. Er zijn 

op dit moment geen kandidaten. Men kan niet om beurten de vergadering 

voorzitten – er is dan geen visie of continuïteit zijn, het zou te vrijblijvend zijn. 

 

De GROS kan zelf werken aan vernieuwing en verjonging. We kunnen ons richten 

naar de SDG’s en op deze manier meer mensen betrekken. Veel leden komen als 

vertegenwoordiger van een organisatie – jonge, individuele vrijwilligers hebben hier 

minder aansluiting bij.  
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Het is mogelijk dat de klassieke inhoud van ontwikkelingssamenwerking dan wordt 

aangepast – meer gefocust op duurzaamheid bijvoorbeeld. 

 

Onze aanpak is ook eerder ouderwets. Veel jongeren werken eerder projectmatig.  

 

Men moet ook werken aan een meer multiculturele samenwerking binnen de GROS. 

Alle leden zijn op dit moment blank.  

 

Besluit:  

 iedereen spreekt iemand aan over de GROS, liefst een jongere  

 wie toch voorzitter wil worden, mag dit tegen volgende vergadering kenbaar 

maken.  

 

4. Planning 2019  

Vzw Den Hof biedt een mogelijkheid om Kleur op ’t Plein te vervangen. We kunnen 

voorstellen doen aan Cedric, maar ze zitten niet te wachten op een bijkomend 

initiatief. We behouden een eenheid van locatie. We kunnen eventueel nog 

uitbreiden naar de Kattestraat.  

 

We kunnen geen infostandjes opzetten – dit geeft weinig effect.  

 

Wat kan de GROS verwachten van de gemeente? Vooral bij het OCMW wordt 

gefocust op sociale doelstellingen, zoals armoede. Buiten de reguliere werking zijn 

er geen bijkomende initiatieven. Wel wordt erover gesproken bij de opmaak van de 

meerjarenplanning.  

 

Er zijn al verschillende initiatieven, zoals Tivoli, die wel de doelstellingen bereiken, 

doelgroepen bereiken en laten meeparticiperen…  

 

Besluit: tegen de volgende vergadering worden er voorstellen geformuleerd. 

 

Op 24 augustus vindt het zomerevenement van Tivoli plaats.  

 

Men kan ook bestaande evenementen steunen, zoals Broederlijk Delen en 

Vredeseilanden.  

 

Besluit: men stuurt de gekende data door naar het secretariaat om een agenda voor 

2019 te maken.  
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5. Coachingstraject: informatie 

Samen met Chiara werd een nota opgemaakt. Zij werd vervangen door Carol. Chiara 

had voorgesteld een coachingstraject te volgen. Nu blijkt dat men dit niet kan 

aanbieden. Wel stuurde men een aantal tips door, die op 11 maart naar alle leden 

werd doorgestuurd. 

Vb men moet aan zelfevaluatie doen: wat hebben we gedaan op welk vlak 

(organisatie, adviezen, belangenverdediging…)? 

 

Besluit: Wim bereidt een zelfevaluatie voor tegen volgende vergadering.  

 

 

6. BBC  

Zie supra. Er komt een participatiemoment. We kunnen reeds een visie voorbereiden, 

met een evaluatie van onze werking en een visie op het meerjarenplan.  

 

Besluit: men leest de vorige visietekst van zes jaar geleden nog eens door, evenals 

het memorandum van 2018. Op 9 mei komt er een werkgroep samen.  

 

 

7. Organisatie bezoek Deelpunt 

Op 6 mei om 20.00 zal de vergadering in Deelpunt doorgaan, Oude Aardeweg 39 

a, 9230 Wetteren. 

 

8. Varia 

Er wordt voorgesteld de voorzitter een brief te schrijven om hem te bedanken voor 

zijn voorzitterschap, met een bon voor de wereldwinkel van 75 euro. Piet Van 

Heddeghem zal deze brief schrijven.  

 

We voorzien geld voor een geit voor het project van zuster Erna (ongeveer 100 euro).  

 

De volgende vergadering vindt plaats op 6 mei 

 Rustig voorzitterschap, vaak met een kwinkslag 

 Tienjarig voorzitterschap 

 

Advies: Als er hotspots voor wifi komen, moet er rekening gehouden worden met 

de armere bewoners en vluchtelingen.  
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De gemeente kocht twee nieuwe tenten aan van 4m x 4m. Fairtrade heeft één 

hiervan zelf betaald, die steeds toegankelijk is voor Fairtrade. Men kan dit 

aanvragen via de uitleendienst van Wetteren.  

 

Pros zit de volgende vergadering in Deelpunt voor, eenmalig.  


