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VERGADERING GROS
29 mei 2019

Aanwezig: Karel De Vuyst (Vz en 11.1.11); Evelien De Both (schepen); Hilde De Baets
(Born in Africa); Nadine De Saedeleer (CD&V); Roel De Turck (CD&V); Agnès Dieme
(Toogal Djangue); Rik De Raedt (Kisangani); Paul Stevens (Xavi Indië); Chris De Saveur
(Trias); Wim Vanommeslaeghe (Bollé Bollé); Caroline Van Caeneghem (Kon.
Atheneum); Olivier de Rode (Groen); Hilde Tuypens (Oxfam-Wereldwinkel); Carine
Wallemacq (Open VLD); Marc Henau (Cunina).
Verontschuldigd: Gilbert Vercruysse, Kathleen De Backer, An Van de Wiele, Thijs
Haustraete, Guy Van de Sande, Ann Lievens.
Agenda

1. Vorig verslag
1.1 Global Strike op 15 maart
1.2 Plaatsvervanger per vereniging
1.3 Terugblik op lezing ‘Over Water‘.

2. Agenda 29 mei
2.1 Statuten: art 6.2.2.3 vertegenwoordiging politieke partijen, beslissing
gemeenteraad van 29 april. Welkom aan nieuwe gezichten.
2.2 Toelichting besteding gelden 2018, 5 min per project. (Geen omstandige
begroting van gans het project, wel focus op de besteding van de gelden van
de Stad Zottegem.)

2.3 Stand van zaken Project Zobi en Project Ebola bestrijding Sierra Leone. Betrokkenheid van
diaspora bij deze raad verhogen?
2.4 Zijn alle (nieuwe) aanvragen binnen?
2.5 Standpunten politieke partijen tav memorandum
2.6 Debatavond 2 okt
2.7 Nieuwe aanvraagformulieren: Inleefreis, eenmalige steun aan zuidprojecten. Kopie op
vergadering
2.8 Aanpak Fairtrade
2.9 Beurtrol informatief artikel, planning 2019
2.10 Activiteiten leden
2.11 Noodhulp

1. Vorig verslag
Website dient verder geactualisserd te worden. Thijs vraagt opnieuw na bij de IT-dienst.
1.1 Global Strike Zottegem op 15 maart: 250 deelnemers
1.2 Plaatsvervangers doorgeven in lijst, ontvangen via Thijs Haustraete.
Na 3 afwezigheden wordt deelname stopgezet in Gros Zottegem.
1.3 Lezing “Water Solutions”: opbrengst: 455 euro. Weinig belangstelling uit leraren- en
leerlingenkorps van KAZ.

2. Agenda 29 mei
2.1. De vertegenwoordigers van de politieke partijen CD&V, Groen en Open VLD worden
verwelkomd. Naar de afwezige wordt een herinnering gestuurd (Karel neem dit op).
2.2. Toelichting besteding gelden 2018:
o Born in Africa (Hilde): Gelden gaan naar studiefonds. 2000 euro van stad Zottegem
bestemd voor het lenigen van alle kosten die gepaard gaan met
leerlingenbegeleiding
o Toogal Djangue (Agnès): Voor het bouwen van sanitaire blok en kamers. Mede
dankzij de steun van de Provincie, Gros Zottegem en de Vrije Basisschool van
Velzeke.
o Kisangani (Rik) : Sinds 2011 wordt de steun gebruikt om het werk van educatieve
medewerkers te bekostigen. Personen die de juiste technieken aanleren om ze
verder uit te leggen.
o Xavi (Paul): Oostkust van India. Ism kloosterorde om de kinderen te ondersteunen.
De steun van Zottegem wordt in een noodfonds gestopt.
Als het peterschap van een leerling stopt moet het schoolgeld verder betaald
worden. Men promoot lerarenambt en verpleegkunde, door opgeleid personeel van
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de kloosterorde. Al het nodige materiaal moet zelf bekostigd worden en daarvoor
dient ook dit noodfonds.
Trias: Coprobich (Chris): Quinoaboeren uit Ecuador worden met de steun van Trias
verder geholpen. Mede met de steun van Gros worden opleidingen gegeven aan
jonge mensen om verbetering van de quinoateelt aan te leren, om workshops te
geven over netwerk, e.a.
Bollé Bollé (Wim): Pater Bolle begon met onderricht voor 300 meisjes in internaat.
Voor het ogenblik 1000 meisjes in secundair en 600 gemengd in het lager. Bollé Bollé
onderhoudt de logistiek zoals zonnepanelen. De eerste foto’s toen de elektriciteit
een feit werd getuigen van een kermissfeer. Ondertussen bouw van kliniek en
verpleegsterschool en daarnaast ook nog van een weeshuis. De gemiddelde leeftijd
van de leden van de vzw is relatief jong.
Atheneum (Caroline): Project Water solutions wordt afgerond, het geld is gebruikt
voor watervoorzieningen. Deze zomer is er een inleefreis van de leerlingen ter
plaatse. Er wordt naar een nieuw project gezocht. Wordt vervolgd in november.
Oxfam (Hilde): De gelden zijn ter beschikking gesteld aan de VZW wereldwinkels:
projecten zuid-werking.
Cunina (Marc): Lager onderwijs aanbieden (een meisje die tweemaal daags 21 km
loopt van huis naar school en terug) Tomorrowland (grote sponsor): muzieklessen
gratis. Geld Zottegem gaat naar middelbare scholen (de bouw is af: labo en pc klas).
Green Village moet naar zijn eindfase; Makaluvallei moet een toeristisch objectief
worden: 10 kamers worden gebouwd met restaurant om horeca aan te leren aan de
kinderen. Vakschool daarnaast aanbouwen. Landbouw wordt ook verder ontwikkeld
om andere teelten aan te leren dan rijstbouw alleen. Vooral wordt er gewerkt met
de plaatselijke bevolking.
11-11-11 (Karel):
De storting van 9000 euro van de stad Zottegem in 2018 gaat ten gunste van de
algemene werking van 111111.
•

Detail 11.11.11:
VLAANDEREN
In 2018 bracht 111111 Vlaanderen bruto 5.458.122 op.
€1.263.875 gaat naar de campagne, dit betekent dat een nettobedrag van
€4.277.857 verdeeld wordt als volgt:
-

48% van het nettobedrag gaat naar lidorganisaties van 111111 voor noord en
zuidwerking: 2.013.718
- 22 % van het nettobedrag gaat naar het zuiden: €922.954.
- 25 % van het nettobedrag gaat naar beleidsbeïnvloeding: €1.048.812
- 5 % van het nettobedrag gaat naar educatie: €209.762
ZOTTEGEM
11.11.11Zottegem stortte in 2018 in totaal €27.385 waarvan:
-

€9750: totaal straatactie, opgehaald geld met 120 vrijwilligers
€8635: totaal stortingen door Zottegemse bewoners
€9000: storting Stad Zottegem

2.3. Project ZOBI en project Ebola: later te bespreken.
2.4. Subsidieaanvragen 2019.
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2.4.1.Ingediend:
- 11.11.11
- Broederlijk delen
- Bollé Bollé
- Cunina
- Oxfam Wereldwinkels
- KAZ
- Toogal
- Kisangani
- Wereldsolidariteit
- TRIAS
- Xavi Indië
2.4.2.Niet ingediend
- Born In Africa
2.4.3. Nieuwe aanvraag van ZOBI, te bespreken bij de volgende vergadering.
2.5. Standpunten politieke partijen t.a.v. memorandum: Moet dit nu besproken worden bij
afwezigheid van 2 politieke partijen? Werd dit op hun partijbureau besproken?
Met het vooruitzicht op de begroting wordt het nu wel op tafel gelegd:
o

Van 0,128% verhogen naar 0,2%.
CD&V niet bereid om een verhoging toe te passen. Reactie van CD&V
waarschijnlijk is de ambtenaar te duur. Noot: 0,2 % heeft niets te maken met
tewerkstelling.
NVA wil zich engageren om 0,128 te behouden niettegenstaande de moeilijke
financiële situatie.
Groen akkoord voor die verhoging.
Open VLD: Kan de ruimte naar 0,2 gevonden worden des te beter.
Niet vergeten dat de schuld per inwoner €2000 bedraagt in Zottegem.
BESLUIT: Gros vraagt verhoging naar 0,2%.
Aanwezige politieke partijen geven verdeeld advies: CDV: geen verhoging,
behoud 0,128. NVA ( bij monde van schepen, geen afv aanwezig) : geen
verhoging, behoud 0,128. Open VLD: verhoging indien mogelijk. GROEN kiest
voor verhoging. SPA: geen afv aanwezig.

o

Ambtenaar
Bespreking: meer benadrukken dat dit werkelijk een gemiddelde is en neerkomt
op 1,5 dag/week.
NVA zal kijken of het kan ingepast wordt in het organogram of zoeken om er
iemand anders voor te vinden.
CDV: vindt dat er iemand expliciet moet worden voor aangeduid.
Akkoord voor 1,5 dag maar niet bijkomend.
Groen ook akkoord met een evt inpassing.
Open VLD: Ook akkoord
De gros vergadering sluit zich aan bij deze voorstellen. Maar wel steeds dezelfde
persoon.
BESLUIT: Gros vraagt ambtenaar voor 1,5 dag per week, 1 zelfde persoon, taken
niet opsplitsen, binnen huidig personeelsequivalent
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Aanwezige politieke partijen gaan akkoord met dit standpunt.
Functiekaart: zie bijlage 1.

2.6 Debatavond 2 oktober: “Heeft het Zuiden onze ontwikkelingssamenwerking nodig?”
- Distributie affiches, strooifolders, 10 kaarten per vereniging.
Luide oproep om alle kaarten te verkopen.
- Tip: Ongeveer rond 9 sept. De adresbestanden van uw vereniging nog eens een extra
herinnering sturen voor deze boeiende avond.
- Suggestie: College OLV Campus Bevegem is ook bezig met een ontwikkelingsproject: ook hen
uitnodigen naar deze avond.
2.7 Nieuwe aanvraagformulieren
2 Voorstellen:
Jongeren, zie bijlage 2:
Rekening houden met de ranking van de landen.
Misschien ook een kort naverslag vragen. Het nieuwe aanvraagformulier voor jongeren tot 25 jaar
wordt goedgekeurd. Thijs zal document lay-outen en op website plaatsen.
Projectsubsidie, zie bijlage 3:
Bezoek-kennismaking vervangen als vrijwilligerswerk en -hulp, minimum 14 dagen en slechts
eenmaal per legislatuur.
Discussiestof die nog wat moet rijpen om later te definiëren. Nog niet goedgekeurd, verwezen naar
GROS-vergadering in november 2019
2.8 Fairtrade
Oorspronkelijk een groep van vrijwilligers. Ondertussen uitgedund.
Als mensen zich geroepen voelen om de groep te verruimen, welkom.
Zich wenden tot: Gilbert, Hilde, Kathleen of Karel
2.9 Beurtrol informatief artikel, planning 2019/2020
Deadlines en organisaties:
-

1 januari 19: voorstelling GROS
1 april 19: Bollé Bollé
1 juli 19: 11.11.11 en debatavond (KAREL)
1 oktober 19: Born in Afrika & Toogal Djangue (Hilde en Agnès)
1 januari 20: Kisangani & Xavi Indie (Rik en Paul)
1 april 20: Trias & project Atheneum (Chris & An)
1 juli 20: Oxfam & Cunina (Hilde en Marc)

Teksten en foto’s op de vooropgestelde data bezorgen aan thijs.haustraete@zottegem.be
2.10 Varia
-

5 / 10

Olivier wil een FB pagina voor Gros aanmaken en beheren.
Verdeling flyers en affiches debatavond verspreiden. Thijs: Bib, sportdienst,
ocmw, …
Volgende vergadering: woensdag 27 november 2019 om 19u30. Voorlopige
agenda:

o
o
o
o
o
o
o
o
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Vorig verslag
Goedkeuring subsidies projecten, nieuwe aanvraag ZOBI
Voordrachtavonden 2020, thema’s, onderwerpen, werkgroepen, …
Samenwerking GROS – Diaspora?
Noodhulp
Aanvraag eenmalige subsidie, goedkeuring aanvraagformulier
Artikel infoblad
Gezamenlijke activiteiten

Bijlage 1: Functiekaart

Functiekaart ambtenaar ontwikkelingssamenwerking

Met voorlopig abstractie van

Plaats in de organisatie? Wie is verantwoordelijk?
Volgorde van belangrijkheid - of niveau / intensiteits bepaling kerntaken

Kerntaken

1.

Ondersteuning grosvergadering

2.

Werelddag ihkv duurzame ontwikkelingsdoelen

3.

Klimaatacties

4.

Internationale dagen lokaal vertalen (water, aarde, gezondheidszorg, armoede,..)

5.

Ondersteuning diaspora

6.

Fairtrade minimumerkenning opvolgen, minimumkader administratief opmaken waar binnen
vrijwilligersgroep kan functioneren.

7.

Korte keten economie ondersteunen

Bijlage 2: Aanvraagformulier “Jongeren in de derde wereld”

Aanvraag tot éénmalige financiële tussenkomst voor jongeren ( tot 25 jaar) voor inleefreis, stage,
of vrijwilligerswerk in het kader van kennismaking met ontwikkelingssamenwerking.

Ondergetekende
Naam
Adres
E mail
Tel/Gsm
Geboortedatum

7 / 10

vraagt tussenkomst voor
Keuze aanstippen
Inleefreis
Stage
Vrijwilligerswerk

tijd
1 maand
3 maand
6 maand

bedrag
100
200
300

ter kennismaking met – of het leveren van hulp aan - het volgende project:
Naam van het project
Land
DAC-ranking
Regio, stad, dorp
Maatschappelijke zetel
Verantwoordelijke overheid
Steunverlenende ngo
Omschrijving van het project

Doel van het project

Omschrijving van uw bijdrage (minimaal halve
A4)

Fotomateriaal
Ondergetekende verklaart zich akkoord om het project te komen toelichten op vraag van de
grosvergadering. Dit is geen automatische verplichting.

Handtekening
Te leveren bewijsstukken: Bewijs van de reis: reisdocumenten, verblijfplaats,….
Begroting : Nu 85O euro ingeschreven, Art 7
Optrekken tot 1500, verschil in mindering van Art 4
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Bijlage 3: Aanvraag tot éénmalige projectsubsidie voor steun aan de plaatselijke bevolking naar
aanleiding van bezoek aan/kennismaking met een plaatselijk project.
Modaliteiten:
Steun wordt overgemaakt aan ondergetekende. Maximaal 300 euro.
Om hier of in het zuiden steungoederen aan te kopen.
Reiskosten of verblijfsvergoedigen komen niet in aanmerking.
De grosvergadering ( 2 beslisvergaderingen per jaar , voorjaar en najaar) heeft advies aan het
schepencollege.
Projecten die steun ontvangen van Gros Zottegem zijn uitgesloten.

Ondergetekende

Naam
Adres
E mail
Tel/Gsm
Geboortedatum

Vraagt 300 euro voor hulp aan het volgende project:

Naam van het project
Land
Regio, stad, dorp
Maatschappelijke zetel
Verantwoordelijke overheid
Steunverlenende ngo
Omschrijving van het project

Doel van het project

Omschrijving van uw bijdrage in het project

Besteding van de gelden
Reiskosten en verblijfskosten zijn uitgesloten
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Ondergetekende verklaart zich akkoord om het project te komen toelichten op vraag van de
grosvergadering. Dit is geen automatische verplichting.

Handtekening
Te leveren bewijsstukken: Bewijs van de reis: reisdocumenten, verblijfplaats,….
Begroting: 2400 ( 8 projecten) in mindering te brengen van Art 4
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