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Datum 8/06/2021  Datum verslag 27/09/2021 

Uur 20 uur  Notulist Stephany van Heukelom 
Organisator GROS Beveren  Voorzitter Hilde Van Haute 
Aanwezig Luc Vigoureux, Ann Masquelin, Marie-Louise Smet, Walter Janssens, Ann Vermeulen, Christine De 

Brabandere, Paul Joris, Koen Bastiaans, Peter Lambers, Rita Holvoet, Anjes De Coninck, Paul Van 

Wouwe, Jef Van Vooren, Koen Bisschop, Ingeborg De Meulemeeter, Hilde Van Haute en Stephany 
van Heukelom 

Verontschuldigd  
Leesmateriaal  

Mee te brengen  
 

Agenda 

1. 1: Bedanking  van Luc Vigoureux als afscheidnemend secretaris GROS + voorstelling nieuwe secretaris: Stephany 
van Heukelom 

2. 2: Voorstelling van Gastvrij Beveren + spandoek Gastvrij Beveren door Stefaan Van Biesen 

3. 3: Coronabusbies voor 2020 en 2021 

4. 4: Beveren behaalde een A label als fairtrade gemeente + Mondiaal  sterrenfeest op BB 
5. 5: Subsidiedocumenten 2022 

6. 6: 11.11.11 campagne, film en activiteiten 
7. 7: Briefwisseling en vragen voor noodsteun 

8. 8: Goed nieuws ronde 
9. 9: Varia 

 

Agenda

punt 

Bespreking  Verantwoor

delijke 

1 • Bedanking van afscheidnemend secretaris Luc Vigoureux voor zijn vele jaren 

dienst als secretaris van de GROS. Luc gaat met pensioen op 1/09/2021.  

• Luc zal vanaf 1/9 opgevolgd worden door Stephany van Heukelom. Stephany is 

net als Luc ambtenaar bij het gemeentebestuur Beveren. 

 

2 • Ann Vermeulen komt GastVrij Beveren voorstellen als nieuwe lidorganisatie van 

GROS Beveren. (zie PP in bijlage) 

• Gastvrij Beveren heeft een spandoek laten maken door kunstenaar Stefaan Van 

Biesen met daarop de boodschap “Welkom in Beveren”. Met deze boodschap wil 

Gastvrij Beveren ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt in onze 

gemeente. Deze boodschap sluit ook goed aan bij de boodschap “Beveren 

Verbindt” die het gemeentebestuur zelf uitdraagt. Het spandoek moet dan ook 

een prominente plaats krijgen in de gemeente.  

o Het spandoek is wel buiten het normale formaat van de gemeentelijke 

frames. Er moet dus een nieuw frame voorzien worden. De kosten om 

dit te maken bedragen 650 euro. 

▪ Voorstel is om dit nieuwe frame te bekostigen via een 

projectsubsidie dat Gastvrij Beveren krijgt van de GROS. 

▪ De Algemene vergadering gaat akkoord om het geld op 

voorhand te betalen. Later zal dit voorschot dan terug op de 

rekening van de GROS komen. 

▪ Ann bedankt de GROS voor het vertrouwen. 

 

3 ▪ De lidorganisaties mochten in 2020 een aanvraag voor coronasubsidies 

indienen. (Max. 1000 euro/ lidorganisatie) 
 

Algemene vergadering GROS 
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o Bijna iedereen heeft hier gebruik van gemaakt. 

▪ De lidorganisaties mogen ook voor 2021 een aanvraag tot coronasubsidies 

indienen omdat de situatie gelijklopend is aan die van vorig jaar. 

o Alle formulieren om deze subsidie aantevragen zitten in de bundel die 

iedereen ontvangen heeft. De formulieren zullen ook nog per mail 

verzonden worden. 

o Aanvragen kunnen tot 31/03/2022 binnengebracht worden. 

o Voorwaarden om deze subsidie te krijgen zijn dezelfde als vorig jaar: 

▪ Aankopen van materiaal dat te maken heeft met corona zoals 

beschermingsmiddelen,… 

▪ Mislopen van inkomsten doordat fondsen verwervende 

activiteiten niet hebben plaatsgevonden. 

o De projectwerkgroep coronasubsidies (Paul, Jef, Magda en An) zal deze 

aanvragen dan bekijken. 

▪ Gemeentebestuur Beveren heeft ook een coronasubsidie van 4904 euro aan 

GROS Beveren toegekend dat hiervoor gebruikt kan worden. Samen met de 

werkingsmiddelen waar de GROS over beschikt. Elke vereniging heeft dus de 

mogelijk om 1000 euro coronasubsidies aantevragen. 

▪ De subsidieaanvragen zullen per maand behandelt worden door de 

projectwerkgroep. Daarna ontvangt de lidorganisatie binnen de maand een 

beslissing. Bij goedkeuring gaat de aanvraag naar de penningmeester die zal 

uitbetalen. Dus de lidorganisatie zal binnen de 5 a 6 weken na de aanvraag het 

geld op hun rekening ontvangen. 

4 ▪ Beveren behaalde het A-label als FairTrade Gemeente. Om dit label te behalen 

moet de gemeente aan verschillende vastgelegde criteria voldoen. Luc diende 

een lijvig motivatiedossier in ter staving van de acties van Beveren als FairTrade 

gemeente. Het dossier heeft iedereen gekregen op papier en zal ook in bijlage 

verzonden worden. 

o Schepen De Meulemeester wil Luc nog eens bedanken voor het vele 

werk bij het invullen van de vragenlijst. 

o Luc bedankt ook de wereldwinkels van Beveren en Melsele voor hun 

inbreng bij het invullen van de vragenlijst. 

▪ Beveren kreeg het A-label omdat ze  zich sterk engageren voor Fairtrade. 

▪ Beveren had al 2 sterren van de 5. 

o Reeds behaalde sterren: FairTrade straat( De Brownestraat) en 

FairTrade ambassadeurs. 

o Nog te behalen:  

▪ FairTradebestuur en FairTrade communicatie; A-level 

verkregen op basis van het behaalde dossier 

▪ Opzetten van een feest ter uitreiking van de twee nieuwe 

behaalde sterren. 

• Mondiale sterrendag op terrein van Beveren Buiten 

aan Hof ter Sasken. 

o Zou doorgaan op 15/8. 

o Amoukanama en Les Tambours Du Burundi 

als act op het mondiale sterrenfeest. 

o Markt waar de GROS verenigingen zicht 

kunnen voorstellen. 

▪ Is hier draagvlak voor binnen de 

verenigingen? 

▪ De verenigingen mogen verkopen en 

proevertjes geven. Geen catering! 

▪ De wereldwinkel vraagt of er 
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FairTrade consumptie kan. Ann heeft 

al contact opgenomen met de 

verantwoordelijke van Beveren 

Buiten Olivier Geudens maar er is 

momenteel geen ruimte voor 

Fairtrade door contracten die er zijn 

met brouwers. 

• Ann vraagt of er in de 

toekomst toch vanuit de 

gemeente rekening mee kan 

gehouden worden om 

FairTrade mee te nemen in 

de beginfase bij de 

organisatie van 

evenementen. Als 

FairTradegemeente zijn we 

dit toch wel verplicht. Ze 

denkt daarbij vooral aan het 

fruitsap van de 

wereldwinkel. 

o De Schepen zal dit 

meenemen en 

bespreken met Erik 

en Stephany.  

o Er is contact geweest Barbera, de 

integratiemedewerkster van het asielcentrum 

om op deze dag ook iets te organiseren. 

▪ Momenteel wachten we het 

antwoord nog af. 

5 ▪ Subsidiedocumenten komen online op de website van Beveren. 

o Indienen voor 15/7/2021 

▪ Voor de projectaanvragen wil Hilde benadrukken dat er zeker aandacht 

moet besteed worden aan de duurzaamheid van de projecten. 

o Investeren in projecten die de mensen ter plekke in toekomst 

verder kunnen helpen en niet enkel op korte termijn. 

▪ Hier zal  sterk rekening mee gehouden worden bij de 

toekenning van de subsidie. 

 

6 ▪ Er zal op 14/10/2021 een 11.11.11 film doorgaan in CC Ter Vesten. 

▪ De zuiderse maaltijd en de ontbijten van de wereldwinkel en Verrebroek zullen 

waarschijnlijk kunnen doorgaan in 2021. 

o In 2020 is de zuiderse maaltijd op het laatste moment niet kunnen 

doorgaan door de beslissing van de provinciegouverneur. 

▪ Het college besliste om hier een 11.11.11. subsidie van 300 euro 

toe te kennen aan 11.11.11 Kieldrecht.. 

o Ontbijt van Verrebroek vond plaats  binnen de nieuwe maatregelen van 

de gouverneur. De samengestelde ontbijten mochten niet meer 

verdeeld worden. 11.11.11 Verrebroek heeft een externe cateraar 

ingeschakeld om de verdeling van de ontbijten te voorzien. Deze 

verdeling had een kostprijs van 1269 euro. GROS Beveren heeft hier een 

toelage van 1000 euro voor gegeven. Het ontbijt van Verrebroek heeft 

dan 2500 euro opgebracht, dat kon doorgestort worden naar 11.11.11 

nationaal. 

o De wereldwinkel kon de ontbijtpakketten nog wel verdelen voor dat de 
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strengere maatregelen van kracht werden. Er waren zeer veel 

inschrijvingen. 

▪ Alle bovenstaande activiteiten komen op de broodzakken. 

o Filip bracht in 2020 alle broodzakken naar de bakkers en de 

warenhuizen. Hij zal dit ook in 2021 doen. 

o Hij zal ook de grootwarenhuizen van Beveren en Melsele bezoeken. 

o Luc maakte de invulformulier voor de bakkers al klaar. Deze kunnen op 

het einde van de vergadering door de verantwoordelijken meegenomen 

worden. 

7 • Lopende projecten van Artsen zonder grenzen. Dit is geen vraag naar noodsteun. 

o Hier wordt normaal gezien niet op ingegaan. 

• Het werk van pater Van Vossel kreeg wel middelen ter schikking via noodsteun. 

o Er werd voorgesteld aan de zus van pater Van Vossel om een aanvraag 

te doen voor een gewoon project. 

o Luc zal aan Danni Van Vossel de nodige documenten bezorgen. 

 

8 • De wereldwinkel bestaat 50 jaar 

o Verschillende festiviteiten o.a. gratis koffie aan de wereldwinkel op de 

eerste zaterdag van de maand. 

o Op 5/10 komt de Oxvan naar Beveren.  

▪ Doel: De relatie met de koffiepartners en de wereldwinkelkoffie 

in de kijker zetten. Samenwerking van Oxfam nationaal en 

Oxfam wereldwinkels in het Waasland. 

▪ Vraag aan Luc: graag in de kijker lopen op de markt. Kan dit 

met een kleinschalige straattheater act? 

• Brazilië: Klim-op kan al 2 jaar het ontbijt niet organiseren. 

o Misschien een optie om te verschuiven naar september? 

o Coördinator in Brazilie is geopereerd en herstellende en kan dus niet 

optimaal functioneren 

• India: 

o Mensen van het project werden voor het grootste deel gespaard van 

corona. 

o Extra activiteiten opgenomen zoals het verdelen van voedselpakketten 

in de omliggende dorpen. 

• Gastvrij Beveren: 

o Mooi verhaal van Gastvrij Beveren: Alleenstaande mama met 6 kinderen 

had geen vast verblijf en dreigde uit haar huis gezet te worden. Er werd 

vanuit Gastvrij Beveren een steunfonds opgericht om de huur te betalen 

zodat de vrouw met haar kinderen in de woning kon blijven. Zeer veel 

mensen hebben bijgedragen. Twee weken geleden heeft de vrouw en 

haar kinderen een A-kaart gekregen. Zij kunnen nu beroep doen op 

legale wegen om steun te verkrijgen. 

• Broederlijk delen: 

o Soep op de stoep was een groot succes. 

• Rode Kruis Beveren: 

o Mappen (= stukje van de wereld in kaart brengen zoals straten, 

gebouwen,…) updaten in België samen met de collega’s in Malawi. 

Rechtstreeks contact via de computer zodat alles onmiddellijk kon 

nagekeken worden. Het gedane werk is dan meteen bruikbaar. 

▪ In het najaar een mappaton in Beveren. Uitnodiging volgt nog. 

o 14 juni: vaccinatie in het opvangcentrum. Zijn er paravanes beschikbaar 

zodat we de mensen privacy kunnen garanderen? 

• Papoea Nieuw Guinea: 

o Tot op heden nog geen corona op het eiland. 
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o Activiteiten liggen daar ook voorlopig stil. Ze kunnen wel rekenen op 

financiële steun van sympathisanten. 

o Projecten zijn bezocht door de nieuw verkozen overheden. Zij staan ook 

achter het project. Zij streven momenteel naar onafhankelijkheid maar 

er is nog een lange weg te gaan. Hopelijk zal dit de overdracht van de 

projecten naar lokale mensen niet tegenhouden. Zodat zij ze verder 

kunnen uitwerken. 

• De Kleine Rest: 

o Activiteiten moeten halveren. 

o Gelukkig is er niemand van de vrijwilligers (allemaal 70-plussers) ziek 

geworden door corona. Wel veel zieken door andere redenen. 

o De Kleine Rest is blij met de steun die ze van de gemeente kregen. 

o De Kleine Rest zal evenveel blijven geven aan hun doelgroepen. Dit is 

mede mogelijk door de steun van de GROS. 

o Project met Danny Van Vossel: de herdrukken van het geschreven 

materiaal van pater Van Vossel worden gefinancierd door De Kleine 

Rest. Zij bieden deze herdrukken aan bij de bibliotheek en zijn verdelen 

deze publicaties dan over 3 fondsen: eigen fonds/ publiek fonds/ 

gevangenisfonds. 

▪ Teksten zijn in het Arabisch 

▪ Pater Van Vossel brengt nog steeds publicaties uit. Zelfs onder 

zeer moeilijke werkomstandigheden. 

• Kieldrecht:  

o 11.11.11 zuiderse maaltijd is niet doorgegaan door de verstrenging van 

de coronamaatregelen. 

o Broederlijk Delen ontbijt is ook niet kunnen doorgaan. 

• Senegal: 

o Scholen zijn sinds 1/11/2020 terug open. 

o Vaccinaties tegen corona zijn volop bezig. 

o Magda heeft soep en cake gemaakt ten voordele van Senegal. 

▪ Was zeker een succes 

o Pannenkoekennamiddag kan niet meer doorgaan door 

gezondheidsproblemen van verschillende leden. 

▪ Zal vervangen worden door take away in de winter. Eetplezier 

zal helpen. 

▪ De quiz gaat ook niet meer door. 

o Gelukkig waren er vorig ook sponsors die blijven betalen zijn zodat ze 

toch wel enkele keren geld kunnen overmaken hebben aan Senegal. 

• Mongolië: 

o Paul wil alvast iedereen bedanken die geholpen heeft bij de 

tentoonstelling rond Mongolië. 

o De vier spreekbeurten en het optreden van de Mongoolse groep zijn niet 

kunnen doorgaan. 

▪ Het optreden is pas 1 dag op voorhand geannuleerd. 

▪ De groep heeft geen schadevergoeding gevraagd. 

▪ GROS-art vraagt zich af of de groep toch niet kan komen in het 

voorjaar van 2022? 

• De Brug: 

o Is buiten de quarantaine niet gesloten geweest. 

o Werkwijze is wel aangepast: vroeger mocht iedereen op vrijwillige basis 

binnenkomen. Nu nog maar 2 personen per 20 min. toegelaten. De Brug 

is nu wel meer dagen en uren open. Sommigen vinden de nieuwe 

werkwijze al beter omdat de wachttijden korter zijn geworden. 
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▪ Magda is er een tijdje uit geweest wegens gezondheidsredenen. 

Zij is nu wel aan de beterhand.  

• Wereldwinkel Melsele: 

o Werkt samen met de wereldwinkel van Beveren rond 50 jaar oxfam 

wereldwinkels. 

o In Melsele een mini zoektocht in het dorp om het 50 jarig bestaan in de 

kijker te zetten. 

o Stand tijdens Melsele kermis? 

• Schepen De Meulemeester: 

o De schepen wil iedereen bedanken voor hun inzet in deze zware tijden. 

Het is fantastisch dat jullie blijven doorwerken zijn. Hopelijk is er bij de 

volgende samenkomst echt goed nieuws. Zodat we er terug voluit voor 

kunnen gaan. De Schepen is blij dat we als gemeente de GROS konden 

blijven steunen het voorbije jaar. 

• Vriendinnen van Zambia 

o Hilde neemt deel aan de kajak trail van 11.11.11. Deze gaat door in 

september. Hilde zal door deze deelname geld ophalen voor 11.11.11. 

Zij is ook te volgen op FB. 

o Geen activiteiten. Carglass schonk wel een bedrag van 7500 euro 

waardoor er toch enkele zaken gedaan konden worden. De VvZ hebben 

dit geld kunnen vermeerderen via de Nederlands NGO Wilde Ganzen. 

▪ Project indienen bij NGO en 1/3 van het opgehaalde geld komt 

er bij. Dus de 7500 euro is er 10.000 geworden.  

▪ Wilde Ganzen neemt rechtstreeks contact met de partner is het 

zuiden. Deze partner zal het project dan verdedigen bij Wilde 

Ganzen. Na goedkeuring kreeg de partner in het zuiden 10.000 

i.p.v. 7500 euro. Partner moet later rechtsreeks rapporteren 

aan de NGO dus er is ook minder administratie voor de 

vereniging. 

▪ Kan ook voor projecten in België. 

▪ Bij vragen Hilde contacteren. 

o Fokveedag Beveren:  

▪ Is nog in aanvraag bij het college en de veiligheidscel.. 

9 • Luc wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. Het afscheid is zeker 

niet definitief want Luc zal ook nog wel eens naar vergadering komen voor het 

Rode Kruis. 

 

 

 

 


