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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

30 SEPTEMBER 2019 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Wim Bourgoignie Voorzitter  Aanwezig 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Jan De Schutter 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 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Wim Holderbeke Broederlijk delen Niet 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 

Claire Paeleman 11.11.11 Aanwezig 
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2. VERSLAG 

De voorzitter verwelkomt de leden en stelt Claire Paeleman en Jan De Schutter 

voor als leden van de 11.groep. Claire Paeleman zal voortaan in de GROS zetelen 

als afgevaardigde van 11.11.11. 

 

De voorzitter merkt op dat Jenny Piscador niet meer komt en geen vervanger heeft 

aangeduid. Hetzelfde geldt voor Wim Holderbeke.  

 

Jenny, Herman, Wim en Philippe worden niet verder uitgenodigd.  

We vragen aan Oxfam Wereldwinkels (via Astrid of Philippe), de 

Vluchtelingenwerkgroep, Broederlijk Delen en Wegen Van De Wereld of men nog 

iemand wenst af te vaardigen.  

Wim zal een kaartje te sturen vanuit de GROS naar Guido Van den Berghe voor 

spoedig herstel. 

 

1. Goedkeuring/opmerkingen vergaderverslag van 26 augustus 2019  

Op pagina 5 werden namen verwisseld: Yvan (niet Pros dus) zei dat een organisatie 

niet mocht uitgaan van verlies.  

 

Volgens Marie-Claude was er één persoon met een gezicht dat bruin werd 

geschminkt. Ze had er inderdaad niet aan gedacht om de Afrikaanse gemeenschap 

erbij te betrekken.  

 

Volgens Yvette blijkt uit het GROS-verslag dat er erg kritisch gekeken wordt naar de 

vereniging USHIRIKIANO en dat er blijkbaar andere maatstaven gehanteerd worden, 

o.a. de vraag om een financieel verslag bij de subsidieaanvraag. Dit is nochtans 

conform de reglementering, mede gezien de laattijdige aanvraag voor steun. De 

schepen wijst er op dat het college (na gunstig advies van de GROS) de subsidie 

intussen wel goedgekeurd heeft. Ook de andere leden van de GROS vinden de kritiek 

overtrokken.  

 

Wim zal persoonlijk contact nemen met Evodia Uggi om een en ander uit te praten. 

 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
 



 
 

3 

 

2. Opvolging adviezen en acties 

De financiële rekening werd geopend en de kaart geactiveerd. Het geld van 

BNPParibas Fortis werd nog niet overgeschreven. Er is geen bancontactkaart, enkel 

een kaart voor professionals om online te werken. Voor een tweede kaart moest 

bijbetaald worden. Aangezien cash geld afhalen zelden nodig is, werd gekozen dit 

niet te doen. Wim en Arthura hebben elk een kaart en moeten beiden tekenen.  

 

In het slechtste geval moet Daniël nog de oude rekening afsluiten. Pas wanneer het 

geld is overgezet, kan men de oude kaarten indienen en knippen.  

 

De 11.groep organiseert een avondvoorstelling van de film LA JAULA DE ORO. Voor 

de schoolvoorstellingen zullen Arthura, Stéphanie en een lid van 11.11.11 aanwezig 

zijn.  

 

Jan De Schutter  vraagt de leden van de GROS mee te helpen aan de 

publieksvoorstelling op 21 oktober. De film kadert nog in het thema van vorig jaar 

‘migratie en vluchtelingen’. Dit jaar is het thema ‘changemakers’. Daarom nodigt de 

11.groep Wetterse organisaties uit op de nabespreking bij de film om voor te stellen 

hoe zij werken aan verandering, aan een betere wereld. Men geeft daarvoor voorrang 

aan de leden van de GROS. 

 

Pros en Noël wensen alvast hieraan deel te nemen. De Vluchtelingenwerkgroep 

wordt ook gevraagd (via Hilde Verhoeven of Mich De Wilde). Marie-Claude en Yvan 

wensen niet deel te nemen. Yvette suggereert ook Ushirikiano te vragen.  

 

Voor de schoolvoorstelling wordt op 1 oktober een bijeenkomst gehouden voor 

inhoudelijke kadering van de film in het schoolgebeuren. Dan worden in overleg ook 

de aanvangsuren bepaald. Wim wenst bovendien een gesprek met de 

theatertechnicus.  

 

 

3. Financiën: verdeling toelagen en budgetten 

De secretaris licht de verdeling toe. Ze stelt voor om een ontwerp op te stellen en 

voor te leggen voor volgende vergadering. 

 

Marie-Claude  vraagt, naast de 2000 euro en 570 euro voor het ontbijt en de 

fietstocht, ook 300 euro van de basissubsidie voor verenigingen met Noordwerking. 
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Stéphanie maakt een overzicht in het verslag en stuurt dit mee voor de volgende 

vergadering.  

 

4. Zelfevaluatie 

Vermits de werking van de adviesraden momenteel herbekeken wordt, wenst de 

voorzitter zeker de zelfevaluatie vandaag af te ronden.  

 

P = positief 

N = negatief 

 

Er zijn drie kerntaken: sensibiliseren, organiseren, en advies geven aan het beleid.  

1. Wat verwezenlijkte de GROS met betrekking tot deze kerntaken? 

o P: Financiële ondersteuning 

o P: Contacten met en input uit andere verenigingen 

o P: Men geeft elkaar cohesie 

o N: Er werd weinig advies gegeven in de voorbije periode, en indien dit 

gebeurde, ging het over ad-hoc problemen, minder over het algemene 

beleid.  

o P: De adviezen worden wel steeds meer geformaliseerd in verslagen en 

worden op het college geplaatst.  

o Er is geen jaarlijkse, blijvende actie, zoals Kleur op ’t Plein. Echter, men 

weet niet of dit de taak is van de GROS. Men heeft vaak de handen vol 

aan de eigen vereniging.  

o De organisaties moeten hun data beter op elkaar afstemmen, zodat 

twee activiteiten niet op hetzelfde moment vallen.  

 

2. Wat betekent de GROS voor het gemeenschappelijk Noord-Zuidbeleid? 

o P: men lanceert nieuwe ideeën, zoals de Foodsavers, waarvoor men 

binnenkort een vergadering gepland heeft in Gent. 

o P: men vraagt aandacht voor het Noord-Zuidbeleid en verhoogt zo het 

bewustzijn rond Noord-Zuid, ook bij politici.  

o N: men maakt te weinig reclame voor de GROS (vb er staat niet altijd 

‘in samenwerking met de GROS’ op publiciteit van evenementen) 

 

3. Hoe kennen de inwoners de GROS en welk beeld leeft er? 

o N: zeer weinig inwoners kennen de GROS, hoogstens een aantal 

verenigingen. Men zou de naam bijv. kunnen veranderen naar Noord-

Zuidraad, zoals in sommige andere gemeentes.  
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o Op zich is de onbekendheid geen probleem, zolang de organisaties 

maar gesteund worden. Wel moet het Noord-Zuidbeleid aandacht 

krijgen, en dit kan wel via de GROS. Nu weet men niet tot wie men zich 

moet richten.  

o men is weinig representatief, maar wel een forum waar gemotiveerde 

mensen en organisaties een spreekbuis krijgen. 

o N: de GROS is (te) weinig bekend of toegankelijk. Hetzelfde geldt voor 

veel gemeentelijke diensten, zoals de integratiedienst.  

 

4. Wat betekent de GROS voor de individuele organisaties? 

o P: Financiële ondersteuning 

o P: Spreekbuis naar het beleid. In feite moet de GROS een megafoon 

zijn van alle organisaties naar het beleid toe.  

o P: Samenwerking en uitwisseling met andere organisaties, al is er nog 

werk aan de winkel 

o P: aanmoediging, elkaar energie geven 

 

5. Wat wil men anders zien in de toekomst? 

o We kunnen andere Noord-Zuidraden uitnodigen om hun werking toe 

te lichten; 

o We moeten de agenda’s beter afstemmen op elkaar, waar mogelijk; 

o We moedigen het gebruik van de zin ‘in samenwerking met de GROS’ 

op publiciteit van evenementen met een Noord-Zuidwerking aan; 

o We moeten meer diversiteit in de GROS krijgen. Het is echter moeilijk 

andere doelgroepen te betrekken. Misschien moeten die groepen 

versterkt worden, zodat vanuit hen ideeën komen.  

o Op de filmavond van 11.11.11 kan de GROS zich misschien ook 

voorstellen.  

 

5. Advies: Aanvraag om steun van stagiair Nepal 

Er kwam een aanvraag binnen van een Wetterse stagiair verpleegkunde die in Nepal 

als vrijwilliger in een hospitaal zal werken. Ze vraagt steun van de GROS voor haar 

stage. 

 

Piet zei dat dit eerder werd gedaan, meestal rond 100-150 euro. 

 

Yvette zei dat men in het verleden als voorwaarde stelde dat de stagiair een verslagje 

moest schrijven, of het project moest toelichten.  
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De GROS stelt voor 250 euro te voorzien vanuit het budget van Zuidwerking, met als 

voorwaarde dat ze haar project achteraf komt toelichten op de GROS.  

  

6. Varia 

1. Pros ging naar de vergadering over de hervorming van de adviesraden. In de 

toekomst zouden de adviesraden bestaan uit een kern van twee à drie personen; 

binnenschil met geïnteresseerden die kunnen bevraagd worden; en een 

buitenschil. Eén van de opmerkingen op de vergadering was dat de huidige 

adviesraden niet representatief zijn. Hij merkt op dat volgens hem de adviesraad 

niet representatief moeten zijn, maar de verenigingen moet representeren. 

Bovendien zorgt het nieuwe systeem ervoor dat politici zo meer flexibiliteit 

krijgen om specifieke mensen te bevragen. 

Wim merkt op dat dit een reactie is op het dalende langdurige engagement, 

omdat men weinig mensen onder de veertig kan betrekken, en op de kritiek dat 

(andere) adviesraden niet altijd uit experten bestaan. 

Pros beaamt dat het opzet zich eerder lijkt te richten op andere adviesraden, niet 

op de GROS. Er loopt nu een testfase voor twee à drie andere adviesraden. 

Piet zegt dat de vergadering vorige week niet echt duidelijk was. We staan aan 

de start van een proces dat nog zal groeien. Men wil meer bottom-up werken, 

maar nu lijkt alles eerder top-down uitgevoerd te worden. Men wil meer 

participatief werken met bijvoorbeeld bewoners en positieve ideeën versterken.  

Jan De Schutter  begrijpt wel dat de adviesraden nu geen jongeren kunnen 

aantrekken, en dat dit misschien niet het antwoord is op de participatievraag.  

 

2. Pros legt uit dat er op 25 oktober een bezoek gepland is aan Gent in het kader 

van de foodsavers. 

 

3. Pros zegt dat er nog 9000 euro beschikbaar is vanuit de kledingbakken. Hij vraagt 

budget voor het groente- en fruitchequesproject van Deelpunt.  

 

De GROS geeft gunstig advies hiervoor.  

 

4. Yvan zegt dat hij een team van jonge mensen heeft samengesteld om het 

seminarie vorm te geven. Het evenement vindt plaats op 10 december in de foyer 

van cc Nova. Hij zou graag de GROS zich laten voorstellen op 15 minuten. Er is 

ook een tekenwedstrijd voor het ontwerp van het logo. De leerlingen van Sint-

Jozef ontwerpen de website.  
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5. Marie-Claude is niet tevreden over de (gemeentelijke) ondersteuning voor het 

Fairtrade-ontbijt. De sticker met de juiste datum is losgeraakt, waardoor de foute 

datum op de banner staat. Daarnaast is er tweemaal geen publicatie van de 

activiteit in de nieuwsbrief geweest.  
 

6. De aanvragen voor de subsidies moeten eind deze week worden afgerond.  
 

7. Volgende vergadering; 20 november om 20.00 uur. 

 


