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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

16 NOVEMBER 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 Aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Hilde Verhoeven Vluchtelingenwerkgroep Aanwezig 

Makfira Mustafovic Vluchtelingenwerkgroep Aanwezig 

Luc De Mey Deelpunt Aanwezig 

Margriet Van Steenberghe Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Pauline USHIRIKIANO Niet aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Verontschuldigd 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

Aagje Adriaens Wereldwinkel Niet aanwezig 

Philippe Spruyt Wereldwinkel Aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring verslag 

 
De datum dient aangepast te worden. Guido Van de Berghe liet weten dat hij niet langer 

lid wenst te zijn van de GROS.   

 

Goedgekeurd. 

 

2. Voorstelling Deelpunt 

 

In het gebouw van de vzw Deelpunt zitten drie vzw's: Vluchtelingenwerkgroep, 't Ensemble, 

en Deelpunt. Deze laatste biedt zowel voeding als gebruiksproducten aan, zowel gratis als 

betalend. We bekijken de werking van de winkel. 

 

3. Verdeling van subsidies 

 
De secretaris licht de verschillende budgetposten en de verdeling van de subsidies toe. We 

maken de opmerking dat de huidige verdeling en de vereiste stavingstukken opnieuw kan 

bekeken worden.  

Bijvoorbeeld, men kan het concept van het fairtrade-ontbijt en de afhaalmaaltijd van 

11.11.11 herbekijken: de maaltijden moeten een visie uitdragen, en niet enkel een maaltijd 

zijn. Een deel van het inschrijvingsgeld moet besteed worden aan het goede doel. De 

maaltijd moet niet volledig gesponsord worden.  

 

Goedgekeurd. 

 

4. Terugblik op activiteiten, fairtrade-ontbijt en 11.11.11-actie 

 
Het Fairtrade-ontbijt verliep via afhaling, ipv via levering zoals vorig jaar. Er werd ook koffie en 

thee voorzien. Bij het ontbijt wordt steeds een brief voorzien met met uitleg over het 

fairtrade-ontbijt.  

 

De 11.11.11-actie vond plaats op de zondagsmarkt. De opbrengst is minder, in vergelijking 

met de gewoonlijke actie aan de grootwarenhuizen. Ook vond men het aanbod minder 

aantrekkelijk. Men compenseert dit deels via de afhaalmaaltijd. Er is een gemiste kans op 

samenwerking met de fairtrade-werkgroep.  

 

De filmvoorstelling was zeer populair. Er was een gedegen voorbereiding, waarbij de 

leerkrachten ook feedback gaven aan elkaar hoe men het had aangepakt.  
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5. Voorstellen voor uitwisselingsactiviteit met andere GROSsen 
 

In Laarne stelde Els Hertoghe haar boek voor afgelopen week. We kunnen haar ook vragen, 

en de GROSsen van andere gemeentes in de buurt (Laarne, Merelbeke, Destelbergen, 

Wichelen…) uitnodigen. Een andere mogelijkheid is Paul Vossen uit Schellebelle, die een 

groot deel van zijn leven in Afrika heeft doorgebracht. Hij schreef een boek over dekolonisatie. 

Hij gidst ook in het Afrikamuseum.  

Pros zal de vraag stellen aan de wereldwinkel, die al een samenwerking heeft met andere 

gemeentes. 

 

6. Bezinning missie en visie 

 
We willen meer samenwerken en naar buiten treden (zie agendapunt 5). We willen ook 

andere bevolkingsgroepen meer zichtbaar maken. Hier hebben we nog geen actie voor 

ondernemen tijdens deze vergadering. We moeten afbakenen over welke groepen we 

spreken: personen van Afrikaanse, Tunesische, Turkse origine, personen met een 

vluchtelingenachtergrond… De dienst integratie kan hierbij helpen.  

 

We nodigen een vertegenwoordiger van de integratiedienst uit, na een inleidend gesprek 

met de voorzitter, om hun werking voor te stellen, en om de hindernissen waar de dienst zelf 

op botst aan te stippen, evenals mogelijke pistes om deze te overwinnen. Buddywerking, 

Babbelonië… zijn mooie projecten van deze dienst 

 

7. Varia 
 

Yvan ging naar Kenia om het project daar op te volgen, maar corona en een droogte maken 

het leven er erg moeilijk. 

 

We kunnen subsidies aanvragen voor projecten die het draagkracht voor mondiaal beleid 

versterken. Er zijn indiendeadlines op 1 december en 1 april. Op een volgende vergadering 

kunnen we bekijken of we een project wensen op te starten.  

 

We komen opnieuw samen op 25 januari om 19.30. 


