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Datum 9/6/2022  Datum verslag 9/6/2022 
Uur 19u30  Notulist Kirsten Heyrman 
Organisator Stéphany Van Heukelom  Voorzitter  Schepen De Meulemeester 

Aanwezig Magda Van Ussel, Lieve Heylen, Cecile Hennissen, Paul Van Wouwe, Koen Bastiaans, An De Wilde, 
Annemie De Maeyer, Kwame, An Masquelin, Walter Janssens, Annie Suy, Hilde Van Haute, Herman 
Stroobandt, Bert Verhulst Kirsten Heyrman, Marie-Louise De Roeck, Ingebord De Meulemeester en 
Stephany van Heukelom 

Verontschuldigd Mario Barremaecker, Luc Vigoureux, Peter Lambers, Anjes De Coninck, Bart Tindemans en Eddy 
Noens 

 

Agenda 
1.  

 

Agendapunt Bespreking 
1.  Vergadering  

Goedkeuren verslag vorige vergadering 
 

BESLUIT 
De vergadering keurt het verslag goed.  

2.  Begrotingsaanvraag 2023 
Grotendeels dezelfde werkwijze 
Aandachtspunt: ook digitale vergaderingen, opleidingen, … tellen mee.  

 

BESLUIT 

Deadline om aanvraag in te dienen bij Stéphanie is 1 augustus 2022 
3.  Werkgroep  

Terug samenkomst van de werkgroep projecten en lidorganisaties 
Vorig werkjaar kwam de werkgroep van de projecten samen, de werkgroep van de lidorganisaties niet.  
De bedoeling is dat dit dit werkjaar wel doorgaat.  
 
Doel werkgroep =aanvragen vergelijken met het subsidiereglement. Wat niet duidelijk is wordt bij de 
lidoranisatie bevraagd. Daarna wordt alles voorgelegd aan de vergadering.  
 
Samenstelling werkgroepen 
Werkgroep lidorganisaties 
Bart Tindemans, Magda Van Ussel, Jef De Jonghe, An Masquelin, Koen Bastiaens 
 
Werkgroep projecten 
Herman Stroobandt, Cecile Hennissen, Erna, Annie Suy, Paul Van Wauwe 
 
BESLUIT 
Deadline voor de werkgroepen om de aanvragen te behandelen is 16/10/2022 
 

4.  Oproep voorzitter 
Schepen Demeulemeester vraagt de vergadering om een voorzitter.  
 
Opdracht voorzitter is inhoudelijk zeer interessant, maar veel info te verwerken.  
 

Algemene Vergadering GROS 

Beveren 
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An Masquelin wilde zich binnen anderhalf jaar kandidaat stellen, wanneer zij op pensioen gaat.  
 
BESLUIT 
1. An Masquelin wordt de nieuwe voorzitter. 

2. Er wordt bekeken of er iemand gevonden kan worden om het voorzitterschap in een duo baan  op te 

nemen.  

3. De leden engageren zich om bij projecten/activiteiten zoveel als mogelijk mee te ondersteunen.  

 
5.  Voorstelling kandidaat lid 

Voorstellen nieuwe lidorganisatie GROS: People for People International Foundation 
- Voorstelling 
- Bespreking  

- Er werd in 2021 een project ingediend “Sport op school”. Rond 26 april werd 2500 EUR gestort.  
Wat werd met dit project gerealiseerd?  

- Lidmaatschap nog 1 jaar uitstellen en opnieuw voorleggen.  
- Doelstelling is versterken van mensen, niet louter caritas.  

 

BESLUIT 
1. GROS  vraagt terugkoppeling van het project “Sport op school”.   

2. GROS stelt voor dat People for People International Foundation zich laat bijstaan door bestaande 

NGO’s, werkzaam in Ghana (TRIAS, KIA).  

3. GROS Beveren om doelstelling rond empowerment mee te nemen in project.   

 

6.  Tien mondiale uitdagingen  

- 10 mondiale uitdagingen van de provincie Oost-Vlaanderen 
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/mondiale-
gemeenten/10-mondiale-uitdagingen.html 
 
Fietstocht ter promotie van de korte keten. Dit was een succes.  
+/-75 deelnemers op zaterdag 
+/-150 deelnemers op zondag 

Willen de lidorganisaties deelnemen aan de streekmarkten: za 2/7 Melsele, 9/7 Verrebroek, 20/8 Beveren, 

10/9 Kallo 
- Mondiale markt  

o zondag 28/8 
o tijdens straattheater 2023 op + muzikale optredens op vrijdag 26/8 
o Locatie vrijdag: Podium IJzerhand aan Wereldwinkel 

Locatie zondag: terras aan Huis Piers 
o Trekkersgroep  
o Materiaal dat besteld werd voor Beverse feesten mag ook voor markt gebruikt worden.  
o Voorstel randactiviteiten 

▪ GROlifant  https://www.kaaimannen.be/the-big-white-elephant/ 
▪ workshop tibetaanse vlaggen maken, gegeven door scouts.  
▪ Optreden Kuame: 3400 EUR 

o Naam voor mondiale markt: Zuiders Terras.  
o Asielcentrum wil ook deelnemen. 

BESLUIT 
1. Wie wil deelnemen aan de streekmarkten kan dit nog doorgeven aan Stéphanie. 

2. Toelage vrienden van Papoea wordt herbestemd en aangewend voor GROlifant. 
3. Stépany zal oproep doen naar leden voor deelname aan mondiale markt.  
4. Stéphany zal voorstel rond plaatsindeling standjes aan huize Piers doen.  
5. Wie nog bijkomend materiaal nodig heeft, moet dit zsm doorgeven aan Stephany 
6. Ann is aanspreekpunt voor het Zuiders terras 

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/mondiale-gemeenten/10-mondiale-uitdagingen.html
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/mondiale-gemeenten/10-mondiale-uitdagingen.html
https://www.kaaimannen.be/the-big-white-elephant/
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7. De werkgroep komt vooraf samen om organisatie te bespreken 
 

10  Straattheater in de deelgemeenten met OXFAM  
- Haasdonk, Kieldrecht, Melsele en Kallo van 16/8 tem 19/8 
- Telkens dezelfde act 
- Zijn er organisaties die mee willen helpen aan Beveren Buiten (18/8 Melsele en 19/8 Kallo)? 

 
BESLUIT 

1. Wie wil meewerken aan Beveren Buiten mag dit doorgeven aan Ann  
2. Bijeenkomst werkgroep in OXFAM winkel IJzerhand op 27/6 om 19u30 

 
11  Bekendmaking GROS 

- Werkgroep oprichten 
- Nieuwe naam  
- Geen strakke deadline – klaar tegen eind van de legislatuur 
- Promo materiaal 

 

BESLUIT 

- De werkgroep communicatie wordt opgericht en start oktober 2022 
- Leden: An De Wilde, Annemie De Maeyer, Lieve Heylen, Cecile Henissen 

 
12  Koken Verbindt  

Koken Verbindt zoekt een lidorganisatie die in November of begin December een thema middag of 
avond wil doen met de bewoners van het opvangcentrum. 
 
Activiteiten 
- Kookboekje Gerechten uit de weleld ism wereldwinkel 
- 28/4 Eritrese avond 
- 23/6 Afhaanse avond 
- 10/9 Arabische BBQ 
- 22/10 WERELDWIJDE HAPJES – 80 JAAR RODE KRUIS Beveren 
- ? november met lokale partnerorganisaties GROS – Volkxkeuken in CC Ter Vesten 

 

BESLUIT 
GROS Beveren werkt graag mee aan de Volkxkeuken in november. Koen laat nog een datum weten.  
 

13  11.11.11 Campagne 2023 
- Thema Klimaatrechtvaardigheid 
- Tip: de leesclub van de gezinsbond organiseert een activiteit rond De knikkers van Qadir 

Het waargebeurde verhaal van een vader op de vlucht 
Qadir Nadery Leo Bormans 
Dit kan hieraan verbonden worden?  
 

BESLUIT 
GROS Beveren neemt kennis van de planning 11.11.11 campagne 
 

14  Vraag Gastvrij Beveren 

Gastvrij Beveren stelt de vraag om hen te ondersteunen in volgende thema’s:  

a. GB vraagt om ook de derde kleuterklassers te laten aansluiten aan de zomerklassen.  

https://www.lannoo.be/nl/qadir-nadery
https://www.lannoo.be/nl/leo-bormans
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b. Nu is er een bepaling dat er slechts 8 kinderen per school aangemeld kunnen worden. 
Gastvrij Beveren vraagt om per school met een quotiënt per leerlingenaantal te werken.  

 
BESLUIT 
- GROS Beveren ondersteunt de vraag van Gastvrij Beveren 
- Gastvrij Beveren bezorgt een officiële vraag aan schepen Demeulemeester, Stephany en Kirsten 

voor agendering op het college 

 
15  Goed nieuws ronde 

- 18/6: Boerenpoort, informatieve avond rond PFOS met bezoek aan de fietsbrug (3M fabriek), 
afsluitend met etentje. Geïnteresseerden zijn welkom. Inschrijven bij Cecile.  

- Klimop Brazilië  
o 17/9 Fleurs de Lits tvv Klimop Brazilië– kerk Zwijndrecht 
o Ontbijt aan huis op 2/10 

- Asielcentrum: ex bewoner is nu vrijwilliger- er zijn nog kandidaat vrijwilligers  
- Vrienden van Senegal  

Standje op Beveren Buiten te Kallo 
25/9 take away 
16/10 – bingo refter school Kallo 

- De Brug: 
o TV Oost interview klant/vrijwilliger   
o Oproep vrijwilligers 

- Wereldwinkel:  
o oproep vrijwilligers 

- Dhanwar:  
19-20/11 ontbijt  

- Vriendinnen van Zambia 
Konden via de organisatie wilde ganzen een irrigatiesysteem aanleggen 
N-ice team 
15/7 (markt met eigen produckten/creaties)-16/7 (rommelmarkt) 
15/8 fokveedag  

- An De Wilde: Sukultogo  
o inauguratie school  
o voorzien van toiletten   
o peter/meterschapsproject 
o Doelstelling: leerkwaliteit verbeteren, aanbod didactisch materiaal (project met Beverse 

leerlingen) 
 

 

 

Datum en uur volgende vergadering 

Dinsdag 11 oktober 2022 om 19u30 in gemeentehuis Beveren 

 


