
 
 

1 

 

VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

21 SEPTEMBER 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 Verontschuldigd 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Hilde Verhoeven Vluchtelingenwerkgroep Aanwezig 

Maqfira Vluchtelingenwerkgroep Aanwezig 

Luc De Mey Deelpunt Verontschuldigd 

Margriet Van Steenberghe Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Verontschuldigd 

Pauline USHIRIKIANO Niet aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Verontschuldigd 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

Aagje Adriaens Wereldwinkel Verontschuldigd 

Philippe Spruyt Wereldwinkel Aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring verslag 

Goedgekeurd. 

 

2. Filmvoorstelling For Sama voor derde graad SO: inschrijvingen, praktische 

organisatie op 14 en 20 oktober; preview op maandag 27 september 

(19.30 uur) in De Poort; verwerkingstips voor leerkrachten. 

Er is een preview op maandag 27 september 2021 in De Poort voor de leerkrachten. We 

geven hen dan ook verwerkingstips mee. De filmvoorstellingen gaan door op 24 en 20 

oktober 2021.  

We vragen vrijwilligers om dit in goede banen te leiden: Arthura (14 oktober voormiddag), 

Philippe (onder voorbehoud), Marie-Claude (20 oktober), Veerle (14 oktober namiddag), Claire 

(onder voorbehoud).  

DUS 

- 14 oktober: Arthura en Hilde  

- 20 oktober: Marie-Claude en Margriet 

 

 

3. Programma 11.11.11-actie en andere najaarsinitiatieven 

Het thema is ‘investeer mee in een betere wereld’. We voorzien geen filmvoorstelling voor 

publiek, maar wel een afhaalmaaltijd op 13 november 2021. We werken via een flyer, met 

info over de activiteiten van 11.11.11, een mogelijkheid tot overschrijving, een voorstelling 

van 11.11.11. Daarnaast staat men tweemaal samen met de Wereldwinkel op de 

zondagsmarkt op 7 en 14 november 2021. Men verkoopt chocolade, wenskaarten en kruiden, 

geen truffels meer. Men gebruikt hiervoor de fairtradetent.  

Marie-Claude, Hilde, en Philippe willen meehelpen de flyer te bedelen, eind oktober tot 2 

november 2021. 

 

 

4. Concretisering missie en visie van de Mondiale Raad (zie bijlage) 

We bespreken de teksten en passen dit tekstueel aan.  

Daarnaast zoomen we inhoudelijk in op een tweetal acties. We bespreken we de aandacht 

voor diasporaverenigingen. We willen deze verenigingen en de verschillende culturen meer 

in de kijker zetten via evenementen, zoals een Kleur op ’t Plein of een Fairstival.  

We vroegen ook contactgegevens op van voorzitters van GROS’en van andere gemeentes. 

We willen een gezamenlijke vergadering organiseren met een drietal vertegenwoordigers. 

Nadien kunnen we eventueel een nauwere samenwerking aangaan met bepaalde GROS’en. 

We plannen dit in rond februari-maart 2022. 
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We nemen ons voor om onze elke vergadering te bezinnen over onze missie en visie: zijn we 

nog steeds in dezelfde richting aan het gaan, of wijken we af van onze missie? We nemen dit 

op als een vast agendapunt.  

 

 

5. Nieuwe statuten: stand van zaken 

Uitgesteld. 

 

6. Subsidieaanvraag Deelpunt: groentencheques 

Deelpunt vraagt jaarlijks 3000 euro aan voor het project groentencheques. Met deze 

cheques kan men voor een groter bedrag groenten kopen op de markt. 

 

De GROS geeft een positief advies.  

 

7. Herinnering aanvraag subsidies voor 30/9 

We herinneren de leden aan de subsidieaanvragen. 

 

8. Varia 

Er was een zoektocht waarbij men een T-shirt moest zoeken en iets moest meenemen. De 

winnaar kreeg fairtradeproducten. Echter, dit liep driemaal op een sisser uit en is stopgezet. 

 

De fairtradefietstocht ging weer door. De deelname was echter minimaal. We kregen slechts 

15 deelnameformulieren terug. We moeten evalueren wat er fout is gelopen.   

 

Op 17 oktober gaat het fairtradeontbijt door. Het is opnieuw een takeaway, maar met een 

foodtruck voor thee en koffie. De prijs is 10 euro per volwassene.  

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden in Deelpunt op 16 november om 19.30. 


