
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2016 

Aanwezig : Rein van Gisteren, Annelies Vanderlinden, Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Sandra 
Vandebroek, Joke Muyldermans, Marc D'Haenens, Elke Van Thielen, Frank Boel, Maryleen Bockstal, 
Brenda Devillé en Beatrijs Dhont 

Verontschuldigd : Carmen Derudder, Jan Van Damme en Gina Mujinga Mpoyi 

Vermits Jan Van Damme afwezig is, wordt het verslag gemaakt door Beatrijs Dhont. 

Er is geen agenda verstuurd voor deze vergadering. De persoonlijke en door Rein als urgent betitelde 
uitnodiging aan de gemeentesecretaris om zijn nieuwe beleid toe te lichten bleef onbeantwoord. Een 
bericht van verhindering bleef uit. 

Schepen Annelies Vanderlinden deelt mee dat zij een gesprek heeft gehad met de gemeentesecretaris 
Geert Raymaekers en met het diensthoofd Vrije Tijd en Welzijn Jan Van Damme over de rol van de 
GROS-secretaris. Deze functie wordt uitgeoefend door Jan Van Damme. Rein was uitgenodigd voor een 
tête à tête bij de gemeentesecretaris op 26 september 14 uur, maar hij heeft deze uitnodiging op 
aandrang vanuit de GROS af moeten zeggen omdat het correcter is als de GROS over belangrijke 
beleidswijzigingen eerst een voorstel ontvangt van het CBS. Geert Raymaekers wenst naar verluidt niet 
met een voltallige adviesraad te willen overleggen. 

Inhoud van dit gesprek : 

- Het budget van GROS blijft ongewijzigd - 0,7% van het gemeentebudget blijft voorbehouden voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 

- De GROS-secretaris zal de overschrijvingen niet autoriseren zoals dit in het verleden gebeurde. Het 
voorstel is dat de overschrijvingen voortaan geregeld worden door het Dagelijks Bestuur van de GROS 
zonder de secretaris. Er wordt wel gevraagd dat er meer gerapporteerd wordt aan het CBS en de 
financieel beheerder b.v. 2 maal per jaar. Indien de GROS deze werkwijze niet aanvaardt, wordt het 
GROS-budget niet langer meer uitgekeerd als een toelage maar wordt het beheerd door de financieel 
beheerder. Er wordt dan verder gewerkt met bestelbons en mandaten.  

- De taak van de secretaris beperkt zich tot het opstellen en doorsturen van de verslagen en het 
reserveren van een lokaal voor de vergaderingen. De schepen zorgt voor de sleutel van het lokaal. 

- Bij de organisatie van eigen activiteiten wordt verwacht dat de GROS het nodige materiaal (tafels, 
stoelen, nadars, herashekken ...) huurt bij privé-firma's en dat de GROS zelf zorgt voor vervoer. Er kan 
geen gebruik meer gemaakt worden van het gemeentelijk materiaal. Er kan ook geen beroep meer 
gedaan worden op ander gemeentepersoneel. Opgemerkt wordt door de aanwezigen dat hierdoor 
minder geld kan besteed worden aan b.v. partnersteun/noodhulp. 

- De secretaris wil wel Fair Trade mee promoten en ook allerlei info i.v.m. ontwikkelingssamenwerking 
doorsturen. 



- Wat betreft ethisch bankieren door het gemeentebestuur wordt voorgesteld dat de GROS hierover een 
advies zou formuleren aan de nieuwe financieel beheerder. 

Na discussie stellen de GROS-leden voor : 

- dat de huidige penningmeester en de vroegere secretaris voorlopig de betalingen blijven regelen totdat 
er overeenstemming is over een ordentelijk financieel beheer. 

- dat op de volgende GROS-vergadering op 25 oktober 2016 de taak van de secretaris en de werking van 
de GROS verder worden besproken. 

Komende activiteiten : 

- De Fairtradeweek vindt binnenkort weer plaats. er zijn enkele acties in voorbereiding, onder meer 
koken met bezoekers van De Wijnstok. Ook de vrijetijdsbeurs krijgt een FT-element, koken met kinderen. 
De GROS zal een standje bemannen (ook al vinden we dat de GROS geen vrijetijdsorganisatie is, we 
kunnen proberen vrijwilligers te werven). Rein zal er zijn, uitgezonderd de tijd waarop hij al deelneemt 
aan de ontvangst van nieuwe inwoners. Graag helpers/ vervangers! 

- 13 oktober 20u: GROS-miniredactievergadering VHTG (bij Frank en Beatrijs thuis) 

- 14 oktober: spaghetti en pensen voor Martin De Kegel/ Sri Lanka. Rein zal foto maken en tekstje max 
130-150 woorden. 

De rest van de vergadering wordt besteed aan de voorbereiding van het GROS-Wereldfeest en het 
overlopen van het draaiboek. 


