
GROS Vergadering 24/6/2019 
 

1 Verslag van vorige keer 
- Goedgekeurd om te flyeren voor de barelen. 

- Verslag erg laat aangekregen (10dagen na datum) – probleem post? 

 

2 Grosso Mondo 
- Nieuw financieel overzicht/begroting gemaakt door Herman (zie bijlage), echter mag 

er niet gerekend worden op de subsidies als inkomsten. Er blijft een tekort aanwezig. 

- Als er een tekort is met Grosso Mondo, zal het tekort aangevuld moeten worden 

door de winst van de standhouders. 

- Grosso mondo naar analogie van het wereldfeest van Zwijndrecht. Hier komen 500-

1000 mensen op af. Wij rekenen op hetzelfde aantal toeschouwers mits goed weer. 

- Geen Sabam betalen als de artiesten enkel hun eigen repertoire spelen, zij dienen 

hiervoor een formulier in te vullen. – Wilfried & Herman 

- Duidelijke taakverdeling, budgettering, tijdschema en communicatie naar iedereen 

nodig naar de toekomst toe. 

- Publiciteit is alles - voor volk te lokken! 

- Annelies mee als onderhouder van de facebookgroep GROS – Kan Dirk dit vragen aan 

Sandra? 

- Payconiq, bancontact voor betaling voorzien? Dit is een app en kost geen geld in 

vergelijking met Bancontact (vraag kwam van Alexandra & werd goedgekeurd mits 

uitleg over de app). Meer en meer betalingen verlopen immer digitaal i.p.v. met cash 

geld– Wilfried & Herman 

- Mama Calinka levert ijs aan 1€ per bol, wij kunnen dit duurder doorverkopen op 

Grosso Mondo. 50 ijsjes worden voorzien. -> Monique 

- Verdere uitwerking wereldspel – Dirk Saeys 

- Verzekering vrijwilligers voor de standhouders. Verzekering Gemeente: Is een GROS 

lid al zoiezo verzekerd? Materiaal verzekerd? (, +/- 80 vrijwilligers) – Annelies 

- Transport materiaal: 

o  Antwerpen (geleend van Provincie Antwerpen): Wie gaat dit ophalen en 

terug brengen? 

o Brussel (geleend van 11.11.11): wordt geleverd 26/7 en komen ze ophalen 

29/7, vrijwilligers nodig voor uit- en inladen. 

 

- OPLOSSING BEGROTING? 

o Meer toeschouwers lokken. 

o 2€ voor een drankje, 4€ voor bieren, 6€ voor wijn & cava (Kristine) 

o Externe standen vragen om een standplaats op Grosso mondo te kopen 

(voorstel van Alexandra). Bepaalde kleine zaakjes (verkoop artisanale 

juweeltjes of schoonheidsproducten uit het Globale Zuiden,...) en eet- of 

drankstandjes betalen standplaats gelijkaardige festivals: een oplossing voor 

de begroting? De overgrote meerderheid van de GROS stond niet achter dit 

idee, vanwege een te grote  ‘concurrentie’ voor hun eigen stand. GROS heeft 



beslist om geen externe standen te laten betalen voor een standplaats op 

Grosso Mondo dit jaar. Het is bovendien niet eerlijk dat sommige standen 

dienen te betalen voor een standplaats en andere niet. 

o Sponsering? Na langdurige discussie wel akkoord van iedereen, mits selectie 

van duurzame bedrijven die passen binnen dit wereldfeest.  

o Duurzame bedrijven contacteren?  Herman & Kristine 

 De Boer & Partners heeft duurzame prijs gewonnen 

 De Buurderij 

 Ecovert 

 Coca-cola enz. Heeft geen plaats hier... 

 Bedrijven kunnen ‘membership’ kopen: Goud, Zilver, Brons. Elk soort 

lidmaatschap dient verder uitgewerkt worden. Zij betalen zoveel en 

krijgen zoveel ‘jetons’ en publiciteit/promotie in ruil. 

 Alle GROS-leden spreken netwerk aan van duurzame bedrijven en 

sturen deze door naar Kristine & Herman. 

o Annelies vraagt advies ambtenaar lokale economie. 

 

- Publiciteit 

o Flyeren voor de barelen op wekelijkse markt. 

o Affiches bij handelaars in de paalstraat ophangen. 

o Bij Hello Schoten flyeren -1e dag. Goed idee, maar toelating van Hello 

Schoten nodig. 

o Flyeren feestmarkt toegelaten 

 

- Bijpassing subsidies Noord & Zuidprojecten 

o Voor elke euro gemeentelijke subsidie die voor  projecten in het Zuiden aan 

11.11.11 wordt gestort, subsidieert de Vlaamse overheid 5euro extra aan 

11.11.11.  1€ wordt hierdoor 5€  (Wilfried). 

o Voor projecten in het Noorden is de verhouding 60% dat wordt bijgepast 

(Wilfried) 

o Wilfried stuur deze info en de bevoegde contactpersonen voor deze subsidie 

door naar de Schepen & ambtenaren, zodat zij dit verder kunnen bekijken. 

 

- Foto  

 

- Volgende vergadering: 

 

o  Voor 15/8 projecten indienen  

o  Vergadering: 23/9 (voorstelling projecten)  

o 21/10 (Schepen kan niet – Verplaatsen?) 


