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Aanwezigen 
Anke Leblicq, Annelies Verijke, Véronique D’exelle, Dirk Saeys, Eric De swaef, Harry OWW, Kristin, 

Leo Reymer, Paul, Pierre Mertens, Rita Lamote, Wilfried Demuys,  Wouter Vaneuville, 

 

1 Studenten 
 

Meer studenten – zeer positieve evolutie 

Studenten als ambassadeurs gebruiken voor onze noordwerking 

 Op welke manier inzetten en betrekken bij onze werkgroep? 

  inzetten waar we ze goed kunnen gebruiken., in kleine groep om concrete dingen uit te werken. 

 Studentenwerkgroep met brugfiguur naar de werkgroep om te rapporteren? 

 iemand van de werkgroep als een soort peter voor de studentenwerkgroep? Samenwerking 

tussen bestaande GROS leden & jongeren. 

Besluit: Studentenwerkgroep met ambtenaar die ze regelmatig samenroept om te overleggen  & 

hiervan rapporteert in de werkgroep. 

 

2 Draagvlakverbreding in COVID tijdperk 
 

 iedereen kampt met minder fondsen als voordien door minder fysieke evenementen 

 gezamenlijke verkoopsite waaruit iedereen een stukje kan krijgen? 

 cadeaumand samenstellen waarin elke organisatie een paar dingen inligt? 

 Andere middelen: corona alarm sturen naar donoren werkt, donoren herinneren aan 

verhoogde fiscale aftrekbaarheid, eigen netwerk aanspreken,.. 

Extra: Verslagen van de adviesraden moeten online staan op de website van Schoten. Ook wordt 

daar nog gesproken van de GROS, website Schoten moet up-to-date zijn. Sociale media post naar alle 

inwoners over organisaties van het zuiden? 

Website en info hebben vertraging opgelopen maar misschien kunnen we op sociale media inzetten? 

Werkgroep communicatie oprichten? Eventueel studenten hierbij betrekken? 

 

Besluit:  



- Werktafel communicatie oprichten binnen deze werkgroep? Wie voelt zich hierbij geroepen? Tegen 

volgende week vrijdaglaten weten aan Anke 

-Werktafel voor gezamenlijke cadeaumanden oprichten.  Kerst is te  laat maar, we gaan ons richten 

op Pasen. Kan dit juridisch? Ook Anke gaat rondhoren en werktafel samenstellen. 

 

3 Noodhulp 
Voorstellen: beirut, kansarmoede & 11.11.11. 

 

Besluit: Noodhulp gaat naar Beirut, uitzoeken welke organisatie daar nu nog actief is en 

dit daar aan geven. Het volledige bedrag van 3000€.  

 

4 Feedback over subsidie aanvraagformulier 
Mag via mail gestuurd worden naar Annelies. 

 

5 Algemeen gemeentelijke document voor alle adviesorganen  
Eerder ter kennisgeving. 

Geen verdere opmerkingen vanuit de leden, iedereen is het er mee eens. 

 

6 Leden van de werkgroep 
Anke gaat mail versturen met deadline wie er in de werk groep wenst te blijven 

 

7 Varia 
 

Hoe gaat het verder met het subsidiëren van projecten in het zuiden? 

De hoge raad zit samen en klopt onafhankelijke jury af. Daarna buigen zij zich over alle 

projecten. 

Mogelijkheid oom budgetten over te zetten naar volgend jaar? 

Is er goedkeuring van de gemeenteraad voor nodig? 

Iemand dacht dit wel, Annelies dacht van niet. 

Annelies vraagt deze vragen na voor de zekerheid. 

 

 

 

 

 

 

 


