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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

28/05/2020 

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 Verontschuldigd 

Yvan De Coninck Zonpunt Aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Niet aanwezig 

Lusik Miqaelyan/Makfira 

Mustafovic en Brigitte 

Bogaert 

Vluchtelingenwerkgroep Niet aanwezig 

Alain Moerenhout Deelpunt Niet aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Verontschuldigd 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Verontschuldigd 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

/ Wereldwinkel Niet aanwezig 

Evodia Uggi USHIRIKIANO Verontschuldigd 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Verontschuldigd 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Goedgekeurd.  

 

Stéphanie overloopt de voorgestelde adviezen van de mailnieuwsbrief en wifi-hotspots in 

het project van Eigen Dak in de wijk Christus Koning. 

 

De opstart van de Wetteraden ligt voorlopig stil. Slechts enkele adviesraden, de GECORO en 

de GROS, komen nog digitaal samen.  

 

Marie-Claude stippelt een fietstocht uit die mensen individueel kunnen afleggen op een 

eigen moment. We suggereren dat de diensten communicatie en toerisme dit promoten.   

 

2. Tijdelijk toelagereglement voor 2020 
 

Stéphanie licht toe dat er dit jaar reëel is gebudgetteerd. In plaats van de bestaande 

budgetten opnieuw ter beschikking te stellen, geeft men enkel het totale bedrag dat 

effectief werden uitgegeven in 2018. Dit bedrag werd geïndexeerd en gecentraliseerd voor 

2020.  

 

2019 2020 

- Fairtradeontbijt: 2000 euro 

- Fairtrade fietstocht: 285 euro 

- 11.11.11-campagne: 285 euro 

- Werkingstoelage GROS: 450 euro 

- Subsidies: 9797 euro 

- Noodfonds: 2138 euro 

- Kledingbakken: 12000 euro 

- Centrale pot van 19 839,39 euro 

TOTAAL: 26 955 euro TOTAAL: 19 839,39 euro 

 

Men betreurt dat men bijna 7000 euro hierdoor verliest. Men besluit om het bestaande 

toelagereglement te behouden voor dit jaar. 
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Stéphanie geeft mee dat 12-12 een oproep doet om financiële steun om de impact van de 

coronapandemie in ontwikkelingslanden te beperken. Men kan hier het noodfonds aan 

spenderen.  

 

Piet merkt op dat we op dit moment vrijer kunnen omspringen met het beschikbare 

budgetten. Voordien moesten we voor het budget van de kledingbakken telkens advies 

geven aan het college. Nu kunnen we vrij beschikken over 20 000 euro. Wanneer er andere 

projecten zijn, kunnen we het advies geven aan het CBS om geld te putten uit de 

kledingbakken, die nu niet meer voor de GROS gereserveerd zijn.  

 

De GROS beslist dat het huidige toelagereglement behouden blijft.  

De GROS adviseert het noodfonds te reserveren voor 12-12. 

Nota: Na de vergadering werd een vraag om steun aan het Rwandaproject (zuster Erna) 

ingediend. Na rondvraag werd besloten hier de helft van het Noodfonds aan toe te wijzen. 

 

3. Oproep tot engagement voor opname van niet-begeleide minderjarige 

vluchtelingen uit Griekse kampen. 
 

Men stelt voor om de aangeleverde brief te verzenden naar het gemeentebestuur. De 

Vluchtelingenwerkgroep en 11.11.11 groep staan achter dit engagement. Men vraagt aan 

de GROS om deze brief mee te ondertekenen.  

 

Zonpunt gaat hiermee akkoord. Wim zal de andere leden contacteren om te vragen of hun 

organisatie mee wilt ondertekenen.  

 

Is de Wereldwinkel nog actief? Dit zou overgenomen worden door Laarne, maar de 

organisatie hiervan is nog niet volledig rond.  

 

De GROS zal het als adviesraad reeds ondertekenen.  

We vragen aan Philippe of hij opnieuw wilt aansluiten bij de GROS. 

 

4. Effecten van coronamaatregelen op werking en acties van de organisaties 
 

De fietstocht zal individueel georganiseerd worden.  

 

Voor 11.11.11 zal de verkoopstand bij de grootwarenhuizen uitgesteld worden. We wachten 

tot juli-augustus. Eventueel zijn er alternatieven om een geldactie op poten te stelen. De 

sensibiliseringsacties (zoals de films) blijven behouden. 

 

We weten niet of het Fairtrade-ontbijt doorgaat. Dit kan eventueel via take-away 

georganiseerd worden.  
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De opstart van de Wetteraad moet ook in het najaar hernomen worden.  

 

 

5. Vooruitblik op filmvertoningen ivm beperkende maatregelen 
 

We zoeken alternatieven voor de filmvoorstellingen. We vragen de kaartenverkoop via de 

Nova te organiseren. Dit zou 195 euro kosten. Vorig jaar organiseerde 11.11.11 dit zelf, maar 

het bleek moeilijk veel volk te bereiken. Men vraagt of de GROS dit bedrag kan sponsoren.  

 

Daarnaast zoeken we nog getuigen uit Wetteren of Gent. Ook dit brengt kosten met zich 

mee, zoals de verplaatsingskost. Het totaal komt vermoedelijk op ongeveer 200 euro. 

 

Ten derde is het mogelijk dat de film in kleinere ruimtes vertoond zal worden. Dan hebben 

we ook kleinere schermen nodig. Men heeft dit ook gevraagd aan CC Nova. Het is ook 

mogelijk dat men slechts 150 personen toelaat in de CC Nova, waarbij telkens één stoel 

wordt overgelaten. De film zal dus wel in de Nova kunnen geprojecteerd worden, al is het 

mogelijk dat de bezoekersaantallen beperkt worden. Heeft het dan zin nog aparte zalen te 

gaan huren met dezelfde beperkingen. Zou er een extra datum mogelijk zijn? Dit lijkt 

moeilijk – het najaar is reeds erg druk voor CC Nova.  

 

Ten vierde voorzien we kosten voor het drukwerk (ongeveer 100 euro) en de Koffiebranderij 

om de leerkrachten te ontvangen.  

 

Tot slot zoeken we budget voor coronakosten (zoals handgel, mondmaskers…) voor 100 

euro. 

 

Het totaal komt dus op ongeveer 640 euro. De film zelf wordt betaald door 11.11.11. De 

opbrengst van de film gaat voor 3/4den naar de Vluchtelingenwerkgroep.  

 

De GROS beslist dat 11.11.11 deze projectsubsidie mag aanvragen van de centrale pot.  

 

6. Varia 
 

Het symposium werd uitgesteld omdat er te weinig mensen zich hadden ingetekend. Het 

zou niet rendabel geweest zijn. Het is uitgesteld en zal opnieuw georganiseerd worden. 

Door corona zal het najaar echter erg vol zitten. 

 

Een volgende keer zou het goed zijn USHIRIKIANO erbij te betrekken, en de organisatie uit 

de doeken te doen op de GROS.  
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Tuur heeft een aantal personen verzameld om het project foodsavers te ondersteunen – 

personen van Deelpunt, OCMW, gemeente… Hij onderzoekt of dit haalbaar is. Colruyt wil 

hierin mee stappen, maar men vraagt een dagelijkse afname. Dit veronderstelt een 

permanente, bijna professionele werking. Het voorstel zou zijn artikel 60 in te zetten. 

Hiervoor hebben we de steun van het OCMW nodig. Dit gebeurt op woensdag 3 juni 2020 

om 12.45 in de raadszaal van het Sociaal Huis.    

 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 26 augustus 2020 om 20.00, fysiek of 

via Teams.  


