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Aanwezig: Ingrid Van Kerckhove (ondervoorzitter; ’t Vlot), - Luc Vigoureux (secretaris 

GROS) –   Lieve Heylen (OWW Beveren) – Magda Van Ussel (vrienden van Senegal) –– 

Lief Maes  (Jungle Kids Dhanwar India) – Paul Van Wauwe (’t Vlot) –  Bert Verhulst 

(Wereldsolidariteit) – Cecile Hennissen (BD en Welzijnszorg) – Paul Joris (Vrienden voor 

Papoea) – Hilde Van Haute (Vriendinnen van Zambia)  en Karlien Van Laere (Dewesoki)  – 

Dorothy Bosman (Comité “Beveren - Roemenië – Suceava”) – Koen Bastiaens (Rode Kruis) 

– Marie-Louise Smet en Herman Stroobandt (Klim-op Brazilië) 

 

Verontschuldigd: Anouck Ryckaert (voorzitter GROS Beveren) – Annie Suy (OWW 

Beveren) – Bart Tindemans (WW Beveren) – Ingeborg De Meulemeester – Agnes De 

Coninck –  Peter Lambers (De Kleine Rest) –-B-Asiel 

 

Ingrid heet iedereen welkom. 

 

1. Goedkeuring verslag en agenda: 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

De agenda voor de huidige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

2. Herverkiezing bestuur 

Er hebben zich geen kandidaten gemeld bij Luc. Luc doet een tweede oproep. Aan Bart 

Tindemans is gevraagd om weer voorzitter te worden maar Bart vindt het nog te vroeg. 

Volgende vergadering zal Luc voorzitten als voorzitter ad interim. Hilde Van Haute wil lid 

worden van het dagelijks bestuur samen met Ingrid. Hilde wordt op een later tijdstip 

geïnformeerd over de werking van het Dagelijks Bestuur van de GROS. 

De vergadering dient aan Luc de goedkeuring te geven om betalingen te kunnen doen 

(gebeurde tot hiertoe door de voorzitter). Van alle betalingen zullen 

documenten/verantwoordingen terug te vinden zijn in de map “Bank” op het secretariaat . 

van de GROS in de Stationsstraat 8. De vergadering is akkoord. 

 

3. Bezoek van 2 leerkrachten van Mongolië van 30/5 tot 17/6 . 

Het verblijf en programma worden georganiseerd door ’t Vlot en de dienst Onderwijs van 

de gemeente. Het gaat om 2 leerkrachten uit een school voor leerlingen met een fysische 

en mentale beperking. Paul stelt het programma voor (zie ook bijlage). Er doet zich het 

probleem voor dat, waar de reiskost (vliegtuigtickets) eerst kon vergoed worden door de 

administratieve dienst van Ulaanbataar, dit nu niet meer kan. Voor dit event is € 2500 

toegekend maar dat budget is te beperkt om de reiskosten ook op te vangen. Vraag is of 

het transport toch kan bijkomend kan vergoed worden: het gaat om 2 tickets van € 980. 

In de bespreking komen volgende elementen aan bod:  

 Zo kunnen de leerkrachten expertise opbouwen 

 Het is een degelijk programma dat wordt aangeboden 

 Het mag geen precedent zijn voor allerlei bezoeken 
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De aanvraag wordt goedgekeurd. 

Ook het verblijf liep niet vlotjes want Paul en Ingrid werden geconfronteerd met een 

serieus waterlek. Daarom zullen de twee leerkrachten verblijven in een appartement in 

Antwerpen. 

De gemeente biedt een ontvangst aan. De burgemeester ontvangt op 3/6 om 10.30 in 

Cortewalle de leerkrachten en een delegatie van ’t Vlot en de Dienst Onderwijs. Een 

afvaardiging van de Mongoolse Ambassade wordt verwacht. Wie van de GROS 

aanwezig wil zijn, stuurt een mailtje naar Luc Vigoureux (gros@beveren.be). Na de 

ontvangst wordt door de gemeente een maaltijd en een drankje aangeboden in het 

CultuurCafé. 

Het Rode Kruis wil de mensen een avondmaal en een rondleiding aanbieden op dinsdag 

4/6 om 18 u. Die avond is er ook een les “Reanimeren en Defibrilleren” in het Rode 

Kruisgebouw.  

De leerkrachten worden ook uitgenodigd door Klim-Op-Brazilië voor een brunch in de 

Boerenpoort op 16 juni. 

 

4. Evaluatie tentoonstelling ‘samenwerken loont’ in bib  

Luc spreekt zijn dank uit aan alle medewerkers bij het opzetten of afbreken van de 

tentoonstelling. Dat de tentoonstelling in het bijzaaltje stond en niet in de bib zelf vond 

ook de bibliothecaris spijtig. Alle materiaal wordt terugbezorgd.  

 

5. Vraag tot lidmaatschap van vzw Guali als lidorganistie 

Er is reeds een gesprek geweest met Lieve Van Riet (Guali -Haasdonk), de schepen en 

Luc. Het gaat om een vzw die zich inzet voor kinderen in de Dominicaans-Haïtiaanse 

grensstreek.  

Het voorstel is dat Vzw Guali, haar werking voorlegt aan de Algemene Vergadering, in 

het voorjaar 2020. Als de kandidatuur van Guali dan aanvaardt wordt, kan vzw Guali een 

aanvraag indienen voor subsidiering lidorganisaties voor de periode 1 juli 2019 – 30 juni 

2020. Een aanvraag voor projectsubsidies 2020 kan in juli 2019 ingediend.  

 

6. Culturele Dagen Mongolië 

Van 12 tot 31/3/2020 zullen de Culturele Dagen doorgaan in OC Boerenpoort. Hierbij 

wordt samengewerkt met de ambassade, met de erfgoedvereniging, … .  

Er worden lezingen, workshops, filmvoorstellingen, nomadentent, cafetaria, … gepland. 

 ’t Vlot vraagt ondersteuning om het programma concreter uit te werken. Kan dit als 

GROS-ART-activiteit? De vergadering is het eens dat dit een GROS-ART-activiteit is. 

Cecile, Lief, Paul, Lieve willen meewerken.  

 

7. FT op sportdag personeel gemeente Beveren 

Een drankje en een reep chocolade zullen bij de start van de Personeelsdag worden 

aangeboden. WW Beveren zorgt voor de pakketten. Luc, Filip en Lieve bereiden de 

pakketten voor op do 13/6 om 13.30u in de WW. Luc zorgt voor etiketten met aantallen 

per dienst.  

 

8. GROS-act op Beverse Feesten 

Er is een contract opgemaakt met de groep Djembé Kabiye: muzikanten op stelten en 

vuurspuwers. Zij treden 4 x 30’ op in de loop van 4 uren. Afgesproken is dat deze groep 

om 20.15 optreedt voor de WW.  

 

9. Lancering nieuwe vrijwilligersverzekering  

Luc kondigt een nieuwe gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering aan voor organisaties in 

Vlaanderen en Brussel met voertaal Nederlands. Hiervoor surf je naar: 

www.gratisvrijwilligersverzekering.be . 

mailto:gros@beveren.be
http://www.gratisvrijwilligersverzekering.be/
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10. “van cacaobaan tot chocoladereep” voordracht en proeverij  

Dit is een activiteit van Rikolto/ Vredeseilanden. De vraag wordt gesteld tot subsidiëring 

door de GROS als educatieve activiteit. De bedoeling is tussen te komen in de 

transportkosten (€ 25) en in de aanschaf van een geschenkmand (€ 82 ) voor de spreker. 

De subsidie wordt negatief geadviseerd omdat het een commerciële activiteit is.   

 

11. Deelname aan levensloop door GROS 

Het voorstel van WW Beveren om samen met de lidorganisaties deel te nemen aan 

Levensloop en zo samen zichtbaar te zijn en ook de hele tijdsspanne te vullen met 

stappers/lopers, wordt besproken. De vergadering is akkoord. Aan WW Beveren wordt 

gevraagd een kapitein aan te stellen, een groep en tijdstabel te maken.  

 

12. Fair-O-Meter  

Het gaat om een vragenlijst met 100 vragen. Bij voorlezing van enkele vragen bleek het 

niet evident te zijn om de vragenlijst zomaar in te vullen. Misschien iets voor de 

Werkgroep FairTradeGemeente?  

 

13. Subsidie-aanvragen  

De documenten zijn beschikbaar in het Engels. Cecile zorgt voor een Spaanse versie en 

Herman Stroobandt onderneemt actie zodat ze ook in het Frans beschikbaar zullen zijn.  

Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren worden aan de lidorganisaties 

gestuurd.  

( Luc stuurt de documenten om de subsidies aan te vragen  

 

14. Samenstelling werkgroepen:  

 WG projectsubsidies: Cecile, Annie, Peter, Bart Tindemans, Herman, Ingrid 

 WG lidorganisaties: Paul, Jef en Magda, Bart Tindemans, Ann Masquelin 

 WG communicatie heeft niet gefunctioneerd, wordt niet meer samengesteld. 

 WG GROS-ART: Cecile, Lief, Paul, Paul, Herman, Lieve 

 WG FT: Luc, Ann Masquelin, Hilde Daman (?) 

 WG 11.11.11: Ann Masquelin, Riet Goris (?), Luc, Tim, Marc Van Der Venne 

 WG Studio Globo: ??? 

 WG dagelijks bestuur: Schepen, Ingrid, Hilde 

 

15. Promotie 11.11.11 met broodzakken 

Vraag wordt gesteld of GROS ook de broodzakken betaalt, naar analogie met een 

andere gemeente. Dit voorstel wordt niet aangenomen; de bakkers kopen verder zelf de 

broodzakken. 

 

16. Varia en goed nieuws 

 Vraag naar viering Anouck bij afscheid als voorzitter: Schepen stelde voor een 

maaltijd samen met dagelijks bestuur te laten plaatsvinden en een geschenk van 

de GROS te geven. De Algemene Vergadering opteert ervoor dat iedere 

lidorganisatie een bijdrage stort op de GROS-rekening. Op de vergadering wordt 

de omvang van de eenzelfde bijdrage voor elke lidorganisatie bepaald. Tevens 

wordt beslist met de bijdragen een aankoopbon van WW aan te kopen en deze 

aan Anouck te overhandigen.  

 Vrienden van Senegal hebben hun project bezocht en staan op 26/5 op de 

Bloemenmarkt in Beveren.  

 Van de hulp van de lidorganisatie Roemenië zal de kleuterschool in september 

uitgerust zijn met nieuw sanitair 

 BD: het bezoek van Maria Dolores was voor alle partijen een succes. 
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 Op 11/8 zijn de vriendinnen van Zambia weer actief op de Veeprijskampdag in 

Beveren. Kan de “OxVan” (promotieCaravan van Oxfam) dan gebruikt?  

(opmerking van secretaris: De vraag tot betaling van 500 euro aan verbouwing 

caravan cfr. beslissing vorige Algemene Vergadering is bij hem nog niet 

toegekomen..) 

 Klim-Op Brazilië organiseert  

- Ontbijt Klim-Op Brazilië op 15 en 16 juni 

- Benefietconcert in kerk van Zwijndrecht op 21 september 

 Vrienden voor Papoea zijn erg geïnteresseerd in chocoladeproductie. Misschien 

een mogelijkheid voor de cacaoboeren ginds.  

 Er is een vraag van Oxfam voor noodhulp voor de regio Mozambique n.a.v. de 

cycloon die er passeerde. Een toekenning van  € 1250 wordt geadviseerd aan het 

College van Burgemeester en Schepenen.  

 Luc stelt de folder ‘lokaal mondiaal beleid in cijfers’ ter beschikking van de 

lidorganisaties.  

 Het voorstel om samen met de gans de Algemene Vergadering “Anouck uit te 

wuiven” tijdens een etentje wordt positief onthaald. Naast het dagelijks bestuur 

hebben GROS-leden en diverse werkgroepen de voorbije jaren samen met 

Anouck een mooi parcours uitgetekend. Ingrid en Luc leggen dit voorstel van de 

GROS voor, aan de Schepen. 

De volgende vergaderingen zijn gepland op 28/8 en 27/11. 

 (verslaggever Lieve Heylen) 


