
Vergadering GROS 27/5/19 
 

-Scholen: communicatiedienst bezig met leuke campagne om studenten te zoeken van de 

middelbare school. 

-Nieuwe structuur overlopen, enkele onduidelijkheden 

- Kandidaturen voor te zetelen in de META-raad kunnen ingediend worden. 

-Vanaf September: omschakeling structuur, naar nieuwe structuur: Pierre, Dre, Paul, Ritta,... - van de 

GROS (max. 10) + max. 1 politieke afgevaardigde van elke partij.  20 leden Max. 

-15 augustus, deadline om projecten in te dienen -> in september worden deze voorgesteld voor de 

provincie. – bang dat het project niet goed schriftelijk in elkaar zit & dat ze hierdoor minder geld 

krijgen, (‘wij kennen de mensen er achter’) 

-Bedrag dat je krijgt van de gemeente, wordt dit door de nationale overheid x4 gedaan of niet voor 

nationale projecten?  informeren (misschien met hervormingen hier geen recht meer op). (Jeroen 

van den Bosch van 11.11.11 zegt dat dit niet meer van tel is) 

-META-raad selecteert de projecten eerst en vervolgens worden deze door een onafhankelijke jury 

beoordeeld hoeveel middelen ze krijgen. 

Krijgt elke organisatie iets? Gaan sommige projecten zonder  subsidies zitten? 

Nu ineens component duurzaamheid? 

 

TE DOEN – DUIDELIJK STELLEN 

Herstructurering concreet -> hoe gaat de omschakelijk gebeuren: 

-Wanneer omschakeling? 

-Hoe omschakeling? Volledige raad (12) in werkgroep mondiaal belied (nummer 2 op schema)? 

Thematische werktafels? Waar past de GROS in de nieuwe structuur 

-Werktafels (nummer 4) zijn rond extra thema’s die bepaald worden rond bv grosso mondo, 

geschenkenbeurs, quiz,... 

Duidelijkheid rond meta-raad 

 Taken 

 Hoe wordt het concreet gezien om milieu met ontwikkelingssamewerking samen te doen 

smelten. 

Projecten 

-Blijft de deadline behouden? 

-Wie gaat dit beoordelen? Gaat metaraad aan voorselectie doen? 

-Hoe moeten projecten ingediend worden? Presentatie, projectvoorstel,... ? (meeste leden zijn geen 

fan van papier, wensen menselijke interactie/persoonlijk projectvoorstel,...) 



-Krijgt iedereen subsidie of sommige projecten niets? 

-Vast bedrag voor de kleine projecten? 

-Welke criteria worden gehanteerd voor projecten te selecteren? Wie gaat deze bepalen?  meta 

raad gaat deze bepalen. (Template om projecten in voor te stellen gebaseerd op SDG’s?) 

  wanneer is een project duurzaam? Criteria? 

Scholen 

-Via sociale media & blackboard/smartschool/.. van scholen poster of aansprekende affiche delen. 

 

Financiële middelen 

Grootste bekommernis van mensen 

 Helpen ook om mensen andere wegen aan te reiken om via andere kanalen financiële 

middelen te krijgen. 

 Groeperen op website -> links naar projecten georganiseerd Zuiden/Schoten 

!Dit jaar nog werken met het oude schema van projectvoorstellen  indienen, criteria,...  

 

 Advies vragen van provincie. 

 !!! GROS wenst geconsulteerd te worden voor alles. 

 

Zustergemeente 

Hebben we deze? 

 

GROSSO MONDO – 27/7/19 

- Activiteiten: wereldspel, kraampjes van alle projecten,  

- Communicatie: facebookpagina Grosso mondo, beheerder GROS-facebook groep: Sandra 

(gemeenteraad)! Probleem 2 verschillende facebookgroepen GROS. 

- 21,22,23 juni braderij 

- Tent zit nog niet vol 

- Stand deelfietsen 

-Spellen rond SDG’s – docAtlas & 11.11.11: 

  -Plastic uit de zee vissen 

  -Westerse & andere toilet om foto op te nemen 

  ! Moet kort zijn 

-Optredens in de vroege avond. 



-Vlaggen van verschillende landen? 

 samenwerking andere gemeenten of scholen (bv eindproject van kunstacademie met plastic afval, 

infostand van middelbare scholieren?) voor succes naar toekomst toe? 

-Herbruikbekers & afvaleilanden  probleem herbruikbare wijnbekers (achter horen). 

!regels rond duurzaamheid 

-Wc madam. 

 Dit zou eigenlijk allemaal in een aparte groep besproken dienen te worden. 

 

 

 

Contactpersonen 11.11.11: catherine.engels@11.be 

Contactpersoon Provincie Antwerpen: Siska.delobel@provincieantwerpen.be 

 

Kristin.geerts@telenet.be -> herbruikbare wijnbekers 
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