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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

28 JUNI 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 Verontschuldigd 

Yvan De Coninck Zonpunt Niet aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Veerle Nys Vluchtelingenwerkgroep Niet aanwezig 

Ruben Wullaert Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Verontschuldigd 

Pauline USHIRIKIANO Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Aanwezig 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Kies een item. 

Aagje Adriaens Wereldwinkel Verontschuldigd 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 

Gwen Vande Bosch 11.11.11 Aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring verslag van 31 mei 2021 

 

Geen opmerkingen. 

 

2. Missie en visie van de GROS  

 

Er zijn geen opmerkingen bij de missie en de visie van de GROS. We kunnen dit dus 

afkloppen. We kunnen dit inschrijven in de statuten, en op de website. Piet en Wim zitten 

samen om dit te bekijken.  

 

Wat willen we blijven doen en/of meer doen? 

- We willen meer betrokkenheid met andere culturen 

- We willen meer samenwerken met andere organisaties en verenigingen 

- We willen elkaar informeren en beter met elkaar samenwerken 

- We willen meer communiceren naar burgers, over mondiale thema’s, informeren en 

sensibiliseren 

- We willen onszelf meer in de markt zetten, ons kenbaar en herkenbaar maken 

- We moeten meer sensibiliseren over de kansarmoedeproblematiek 

- inzetten op een voedselstrategie voor Wetteren (foodsavers, korte keten, lokale 

markt…) 

- We willen een onafhankelijke jury om subsidies toe te kennen. Is dit echter nodig? 

Nu geeft de GROS een advies aan het college van burgemeester en schepenen. We 

bekijken dit later. 

 

Wat willen we minder doen? 

- We willen niet enkel met subsidies bezig zijn 

 

Wat moeten we doen wat we nog niet doen? 

- Een digitaal platform zoeken om beter te communiceren en elkaar te informeren 

- Informeren via een vaste rubriek in de gemeentelijke nieuwsbrief 

- Inspirerende sprekers uitnodigen, stadsdebatten organiseren, 

- mensen een verhaal laten brengen over een activiteit, actie…, mensen uit 

verschillende groepen die nu niet aan het woord komen, uit een andere GROS… 

- dekolonisatie van de mindset in de relatie Noord-Zuid.  

 

Wat willen we niet meer doen? 

- Elkaars concurrent zijn 

- Moeten we zelf zaken organiseren, of vooral faciliteren en versterken? 
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We moeten prioriteiten stellen. We kiezen twee initiatieven;  

- Andere GROSsen uitnodigen om hun werking toe te lichten en samen te werken 

- Op gelijke voet staan samenwerken met andere culturen, informeren en 

sensibiliseren, dekolonisatie van de mindset van Noord-Zuid bekijken 

 

Wat en wie hebben we hiervoor nodig? 

- Contactgegevens van andere GROSsen opzoeken, een gezamelijke vergadering 

organiseren, een duidelijk onderwerp en agenda bepalen (vb hoeveel leden, wie, 

hoe vaak komen jullie bijeen, welke thema’s passeren de revue, alle leden of enkel 

voorzitters…?) 

- 11.11.11; administratieve ondersteuning (om bijvoorbeeld de uitnodigingen te 

versturen) 

- Welke timing? September onderzoek, november eerste bijeenkomst 

 

We maken dit een maandelijks agendapunt.  

 

3. Aanvraag noodfonds (Oxfam) 

 

Er is een aanvraag van Oxfam om noodhulp te voorzien aan Indië tijdens de 

coronapandemie. Echter, de aanvraag heeft weinig te maken met Wetteren. 

 

De GROS wenst geen positief advies te geven. 

 

4. Varia 

 

11.11.11 voorziet regelmatig een film. Dit jaar beperken we ons tot de filmvoorstelling voor 

scholen en voorzien we geen avondvoorstelling. Dit zou doorgaan op 14 (hele dag) en 20 

(voormiddag) oktober 2021. We vragen 1 euro per leerling. Dit jaar is de film of Carnaphaüm, 

een film over een sloppenwijk in Libanon; of slumdog millionaire OF For Sama, over het leven 

van een vrouw en cineaste. Er is een voorkeur voor de derde film, For Sama. 

 

De bubbelfietstocht  is voorbereid. Vanaf 1 juli 2021 kan men zich inschrijven.  

 

Zomeren wordt ook voorbereid, samen met ’t Ensemble. Hiervoor werd een subsidie 

toegekend.  

 

De volgende vergadering is op 21 september 2021 om 19.30, bij Deelpunt. 


