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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

24/06/2019 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Wim Bourgoignie 11.11.11 Aanwezig 

Yvette Clinckspoor Congodorpen Aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Herman De Winne Vluchtelingenwerkgroep Niet aanwezig 

Pros De Winne Deelpunt Aanwezig 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

Jenny Piscador Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

Philippe Spruyt Wereldwinkel Niet aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Verontschuldigd 
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2. VERSLAG 

De voorzitter opent de vergadering om 20.04. 

 

1. Vervanging van zuster Erna 

Noël Backx heeft zich kandidaat gesteld om zuster Erna te vervangen. Hij werd 

uitgenodigd naar de vergadering, maar kon niet aanwezig zijn. Aangezien het niet 

om een nieuw lidmaatschap gaat, maar om vervanging, kan hij gewoon worden 

uitgenodigd. Hij was politiecommissaris en is voorzitter van missie-animatie. Hij 

bezocht via zijn oom vaak het project in Rwanda via zuster Erna. Hij stuurde een 

curriculum in. Wim zal dit doorsturen naar de secretaris. 

 

Noël Backx wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering.  

 

2. Opvolging en goedkeuring verslag van 6 mei 2019 

Geen opmerkingen. 

 

3. Opvolging van adviezen en acties 

a) Het foodsaver’s initiatief: het werd voorgelegd aan het college. Piet vraagt of 

de gemeente dit moet onderzoeken, of de leden van de GROS, of in 

samenwerking? 

De gemeente hiervoor ownership moet opnemen. In Gent trekt het OCMW 

dit, en ook in andere plaatsen is het steeds de overheid die dit bekijkt. Ook 

qua draagkracht en continuïteit zou dit beter zijn. Pros en Marie-Claude willen 

wel hieraan meewerken. 

b) Opname in het meerjarenplan: men wil de door de GROS voorgestelde 

punten wel degelijk opnemen in het meerjarenplan. In september moet een 

eerste versie klaar zijn. Dan wordt ook het advies van de adviesraden gevraagd.  

c) Aanspreken van jongeren: Wim heeft iemand aangesproken die zich 

kandidaat stelde, maar heeft haar nog niet uitgenodigd. Ze staat in het 

onderwijs en heeft het nu druk met deliberaties.  

d) Aanschrijven scholen voor filmvoorstellingen: er zijn twee scholen die 

interesse toonden. Wim zal zelf een aantal contacten aanschrijven bij 

Mariagaard, evenals Pros bij het college. Sint-Lodewijk werd nog niet 
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aangeschreven. Stéphanie zal dit corrigeren. De CC Nova is immers goed 

bereikbaar, ook voor mindervaliden.  

e) Bedrag kledingbakken: 12000 euro. Voor dit jaar werd hiervoor één project 

ingediend en goedgekeurd. 

f) Brief voorzitter en Erna: Piet heeft geen brief voor zuster Erna geschreven, 

aangezien er reeds een bedanking was. De brief voor Daniël is klaar, maar nog 

niet verstuurd.  

g) Nieuwe bankrekening: bij Argenta kan geen rekening geopend worden. Bij 

Triodos kan men een rekening zonder bankkaarten openen. Men kan dus 

enkel via overschrijving werken. De coöperatieve bank NewB bestaat ongeveer 

6 jaar en vroeg een banklicentie aan. Ze bieden geen zichtrekeningen aan – 

dit zou pas in 2020 opgestart worden. Ze bieden vooral 

verzekeringsproducten aan. Er is weinig informatie beschikbaar.  

Alles bij elkaar genomen, biedt Triodos de beste opties, en is bovendien de 

meest ethische. We moeten de statuten opsturen, evenals de kopie van de 

identiteitskaarten van de ondertekenaars.  

h) Fairtrade-borden: De borden zijn geplaatst, en men organiseert nu de 

fietstocht voor zondag 18 augustus. Op dat moment vindt ook het missiemaal 

plaats. De fietstocht vertrekt tussen 13.00 en 14.00 vanop de Rode Heuvel. Het 

maal vindt plaats op Scheppers.  

 

Stéphanie stuurt de brief over de filmvoorstelling naar de leden van de GROS. 

Stéphanie schrijft Sint-Lodewijk aan, die nog niet werd aangeschreven voor de 

filmvoorstelling.  

Arthura neemt contact op met SJI (doorsturen contactgegevens) 

Arthura gaat naar de VDK om info te vragen. Indien dit niet voordelig blijkt, zal ze 

contact opnemen met Triodos, samen met de voorzitter.  

 

4. Zelfevaluatie 

Uitgesteld. 

Tegen de volgende vergadering wordt het document met vijf vragen ingevuld, om 

vanuit dit document te vertrekken. 

 

5. Bankkaart 

Zie supra.  
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6. Varia 

Wim zal het voorzitterschap van de GROS opnemen.  

 

Er zijn plannen om een seminarie te organiseren in CC Nova in november door 

Yvan. Wanneer deze meer zijn uitgewerkt, kan worden bekeken in welke mate de 

GROS dit kan ondersteunen. Dit seminarie zou gaan over de manieren van 

samenwerking met Afrikaanse landen. 

 

Vzw Den Hof: de fietstocht werd niet opgenomen in het programma van vzw Den 

Hof, noch het project ‘Zomeren’. Den Hof krijgt blijkbaar geen subsidies vanuit de 

provincie. Het programma kan hierdoor beperkter worden. Kan de GROS dit, en 

specifiek het onderdeel ‘bal mondiale’ steunen met subsidies vanuit de 

kledingbakken? Dit kan moeilijk liggen omdat de gemeente het volledige project 

als subsidieert. Echter, de dienst integratie kan dit organiseren in het kader van het 

project van Den Hof. Ze zouden 900 euro krijgen van de subsidies van de provincie 

die aan de vzw zouden worden toegekend, maar dit is nu onzeker. Eventueel kan 

de GROS dit bijpassen. Het gaat immers over een project van integratie en 

culturele vermenging.  

 

Op de vergadering van 25 juni 2019 bekijkt Yvette of vzw Den Hof nog een 

multicultureel evenement wil organiseren. Indien dit zo is, kan men een aanvraag 

indienen voor 900 euro vanuit de kledingbakken, zoals vzw Omaar heeft gedaan. De 

GROS geeft een positief advies op deze aanvraag. Indien deze subsidie niet wordt 

goedgekeurd, zal de GROS bekijken in welke mate men kan bijpassen vanuit het 

eigen werkingsbudget.  

 

Arthura vraagt aan Daniël hoeveel er op de rekening staat. 

 

Verdienstelijke personen: de wereldwinkel zal worden gehuldigd als een 

verdienstelijke persoon/organisatie.  

 

De leden van de GROS denken na over anekdotes/verhalen/persoonlijke ervaringen 

met de wereldwinkel, die verwerkt worden in een huldigingstekst. Men stuurt dit 

door naar de secretaris, ten laatste tegen 5 juli 2019. 

 

De vluchtelingenwerkgroep heeft een aantal activiteiten afgerond, zoals een film 

rond de internationale vluchtelingendag.  

 

De volgende vergadering vindt plaats op 26 augustus om 20.00 in zaal de Ceder. 


