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1. WELKOMSTWOORD 
- Tijdens de verwelkoming benadrukt de voorzitter dat er in 2019 een aantal feiten weer de kop 
opstaken, zoals oprukkend antisemitisme, armoede,… waar men nooit mag aan wennen ! Daarnaast 
zijn er ook positieve zaken gebeurd, zoals de jeugd die ons wakker schudde (‘How dare you?’ zei 
Greta Thunberg) en de eerste stappen om de 17 duurzaamheidsdoelen van de VN (SDG’s) tegen 
2030 te realiseren.   
 
- Op de vorige algemene vergadering werd een oproep gedaan naar geïnteresseerden om een 
bestuursfunctie in de GROS op te nemen. Daarnaast deed de gemeente via een folder een oproep 
aan inwoners om deel uit te maken van de gemeentelijke adviesraden. De GROS kon rekenen op een 
6-tal geïnteresseerden, waaronder de huidige penningmeester en secretaris. Naast de voorzitter 
maken de volgende leden deel uit van het dagelijks bestuur: Lea Tuerlinckx  (ondervoorzitter), Lieven 
Dhaese (secretaris), Marc Denys (penningmeester), Sophie Janssens (bestuurslid – communicatieve 
ondersteuning) en Peter De Cock (bestuurslid – algemene ondersteuning).  De leden keuren de  
samenstelling van het dagelijks bestuur goed. 
 
- De leden staan even stil bij het overlijden van Jenny Elsen, presentator van de 11.11.11 quizzen en 
Paul Serneels en Rita Van Borren, die beiden ook actief waren voor de lokale 11.11.11-acties. 
 

2. JAAROVERZICHT 2019 EN FINANCIËLE VERRICHTINGEN 
-Aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten en acties van het afgelopen jaar (campagne Rikolto, Sint-Antoniusviering van het 
Davidsfonds en de Landelijke Gilde, deelname aan de zwerfvuilopruimactie, Koffiestop, vraag 
vanwege Fairtrade Gemeenten om de fair-o-meter in te vullen, Eerlijke Paaseieren, promotie van 
Fairtrade koffie door Java, campagne Wereldsolidariteit, deelname aan de Wijnfeesten met fair Trade 
wijnen en sappen, GROS-kraam op biomarkt n.a.v. de autoloze zondag, de 12de editie van het 
Fairtrade ontbijt, Refugee Walk, deelname aan de verenigingenbeurs, steun voor de Kilimanjaro 
challenge, koepelcampagne ‘Change makers’ van 11.11.11 met ook de nieuwe quiz). 
 
- In Pagina 11, het tijdschrift van de 11.11.11-vrijwilliger wordt telkens 1 pagina besteed aan de 
voorstelling van resultaten, maar ook op de website van 11.11.11 zijn alle cijfers en jaarverslagen 
terug te vinden: https://www.11.be/wat-is-11-11-11/feiten-en-cijfers 
 
- Op 20 september 2020 vindt opnieuw de autoloze zondag plaats. De GROS-leden engageren zich 
om dan met een stand opnieuw deel te nemen aan de biomarkt te Werchter. 
 
- Het grote aantal activiteiten toont aan dat er opportuniteiten worden gegrepen. Anderzijds zijn de 
leden het erover eens dat de samenwerking/wisselwerking met de jeugd, zoals jeugdbewegingen en 
scholen meer kan worden geactiveerd. Door afspraken te maken, kan bijvoorbeeld worden vermeden 
dat GROS-acties tegelijkertijd worden georganiseerd met acties van jeugdverenigingen. Zo werd er in 
Wezemaal tijdens het 11.11.11. soep bedeeld door de scouts. De scholen geven ook niet altijd 
feedback aan de GROS over hun activiteiten. Het Montfortcollege werkt bijvoorbeeld jaarlijks met een 
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vastenproject. Het ene jaar is dit een buitenlands project en het andere jaar een binnenlands project. 
Door een samenwerking met de GROS kunnen projecten nog meer onder de aandacht worden 
gebracht.  
 
-Schepen Carine Goris geeft duiding over de mogelijkheden en ambities vanuit het nieuwe 
meerjarenplan van het lokaal bestuur en vanuit het memorandum van de GROS dat ter harte werd 
genomen: 
* De toelage die jaarlijks wordt toegekend aan de Gros wordt tot en met 2025 jaarlijks geïndexeerd. 
De GROS beheert dit budget autonoom. De aandacht gaat dan in het bijzonder naar het stimuleren 
van internationale solidariteit. 
* De vraag tot ondersteuning vertaalt zich in de verslaggeving van de algemene vergaderingen en in 
logistieke ondersteuning.  
* Het engagement van het lokaal bestuur, o.a. duurzaamheid en het korte-keten principe voorop 
stellen, is terug te vinden in verschillende beleidsdomeinen. Met de gemeentelijke aankoopdienst 
wordt een overleg gepland om de duurzaamheidstoets op te nemen in de bestekken en hiervoor een 
duurzaamheidscriterium te definiëren. Op communicatief vlak worden nieuwsbrieven, sociale media 
benut om de duurzaamheidsboodschap mee uit te dragen via de herkenbare duurzaamheid 
pictogrammen.  Het lokaal bestuur stimuleert ook korte-keten ondernemen. Commerciële 
textielcontainers worden verwijderd. 
* De gemeente maakt werk van een nieuw klimaatplan. De opgerichte handhavingscel, die ook moet 
bijdragen tot de verhoogde handhaving van het groene karakter, vergaderde ondertussen al een 
eerste keer.  
*Er gaat ook aandacht naar diversiteit in al zijn vormen: afkomst, sociaaleconomische situatie, 
handicap,… 
*De fair-o-meter zal worden ingevuld met de gemeentelijke diensten.  
*Door samenwerking kan de GROS haar actieterrein nog verder verruimen. Zo zijn er mogelijkheden 
om activiteiten te plannen tijdens het geboortebos, dat dit jaar wordt gepland op 8 maart 2020. Ook de 
zwerfvuilactie trekt meer en meer inwoners, dus ook daar kan van de gelegenheid gebruik worden 
gemaakt om de GROS-werking nog meer in de verf te zetten. 
 
-Het bedrag van de gemeentelijke toelage leidt tot een discussie waarbij sommige leden de wettelijke 
norm van 0,7% (0,7 procent van het bruto nationaal inkomen te besteden aan 
ontwikkelingssamenwerking), die geldt voor het federale budget, als voorbeeld stellen. De leden 
benaderen deze toetssteen vervolgens vanuit verschillende invalshoeken. Zo haalt de gemeentelijke 
toelage de federale norm niet, maar ook het federale beleidsniveau haalt de norm niet. Daarnaast 
wordt ook gesteld dat een cumulatie met de giften van burgers een nog gunstiger resultaat geeft. 
Sommige leden achten dit geen correcte benadering, gezien het niet de bedoeling kan zijn om een 
overheidsuitgave te compenseren met giften van burgers. Wanneer het Rotselaars budget voor 
ontwikkelingssamenwerking wordt vergeleken met andere gemeentes, is de conclusie wel dat de 
Rotselaarse GROS een opmerkelijk ruimere werking heeft. De budgetverdeling laat ook toe dat de 
verschillende organisaties een meerwaarde kunnen realiseren. Tot slot kan de evaluatie van deze 
toelage ook gekaderd worden binnen de taak van de GROS-leden als vertegenwoordigers van een 
bepaald maatschappelijk concept, waarin waarden zoals duurzaamheid, rechtvaardigheid en 
gelijkheid zijn verankerd. De leden zijn het erover eens dat dit concept ook in de gemeentelijke 
diensten meer en meer verweven kan worden. 
 

3. VOORSTELLING PROJECTEN  
Het dagelijks bestuur ontving de projectfiches van de lokale werkgroepen. Tijdens deze 
jaarvergadering verdelen de GROS-leden het budget, dat het lokaal bestuur ter beschikking stelde.  
 

A. NIEUW PROJECT 

 

 Project  Land Kernactiviteit Contactpersoon 

1 Axum  Ethiopië Schoolloopbaanbegeleiding 
  

Peter De Cock 

 
Dit kleinschalig project richt zich op 3 cirkels: kind, ouder en gemeenschap. Om 
schoolloopbaanbegeleiding te realiseren, is het noodzakelijk om ook de familie te betrekken. Als 
meisjes naar school gaan, dan verliest de familie namelijk een kostwinner of een huwelijkskandidaat. 
De ondersteuning heeft dus ook betrekking op voeding, huisvesting en medische opvolging. 



 

B. LOPENDE PROJECTEN  
De aanwezige vertegenwoordigers van de lokale werkgroepen en van de ngo WSM krijgen de 
gelegenheid om de stand van zaken van de lopende projecten toe te lichten.  
 

 Project  Land Kernactiviteit Contactpersoon 

1 El Molino  Bolivia Vorming 
indianengemeenschappen  
Water- en bodembeheer 
Landbouw  

Jos Geleyns 

2 Mashcana  Ecuador Gezonde en waardige 
huisvesting 

Ilse Michiels 

3 Guali  Dominicaanse 
republiek  

Mobiele pediatrische 
raadplegingen 
Bijenproject 

Mia Vansintjan 

4 ‘Los Chiwakos’  Peru Jongerenwerking - radioproject Liene Michiels 
 

5 Centre Médico-
Sanitaire Foumbot  

Kameroen Medische preventie en 
fysiotherapie 

Erwin Van Kerschaver 
 

6 Garangofonds Burkina Faso 
 

Onderwijs en gezondheidszorg Lea Tuerlinckx  
(toelichting door  
Sophie Janssens) 

7 SOS Ghana  Ghana Basisvoorzieningen zoals 
onderwijs, gezondheidszorg, 
toegang tot voedsel en drinkbaar 
water 

Sophie Janssens 
 

8 Hart voor Sifoe  Gambia 
 

Ondersteunen van onderwijs, 
(met medische infrastructuur en 
medicatie in deze scholen)  

Griet Maes 

9 Centre Benkan  Mali Vorming en zelfredzaamheid van 
kansarme vrouwen 

Moniek 
Vandenberghe 

10 WSM (We social 
mouvements).  
 

Wereldwijd Waardig werk en sociale 
bescherming, armoede en 
uitsluiting bestrijden en 
voorkomen 

Jan Renders en 
Liesbet Loddewykx 

 
Het jongerenproject ‘Los Chiwakos’ kan aansluiten bij de ambitie om jongeren van Rotselaar meer te 
betrekken bij de GROS-werking. Dit project kan worden voorgesteld aan een jeugdvereniging of aan 
een school te Rotselaar. Jongeren kunnen dan bijvoorbeeld werken rond dezelfde inhoudelijke 
thema’s. Het dagelijks bestuur onderzoekt verder wat de mogelijkheden zijn. 
 

4. PLANNING GROS 2020 
-Het dagelijks bestuur organiseert twee reflectiemomenten over de voorbije GROS werking en om 
richting te geven aan de toekomstige werking van de GROS. Voor deze reflectiemomenten hanteert 
het dagelijks bestuur een aantal uitgangspunten als leidraad: 
1. MJP 2020-2025 (en opportuniteiten) 
2. Kapitaliseren bestaande dynamiek 
3. Organiek reglement GROS 
-In de vormgeving van de visie over de werking van de GROS komen de gewenste verhouding 
‘Noordwerking’ en ‘Zuidwerking’, sensibilisatie en 4de pijler initiatieven,…sowieso aan bod 
- De bestaande subsidiecriteria en de toekenningsprocedure worden eveneens onder de loep 
genomen. Om de verantwoording te verbeteren, kan bijvoorbeeld de projectfiche ook nog verder 
geoptimaliseerd worden. 
 
- De terugkoppeling over het resultaat van de reflectiemomenten gebeurt op de volgende algemene 
vergadering die plaatsvindt op 13 mei 2020.  
 
-De leden nemen kennis van de volgende geplande activiteiten: 

- 5 maart 2020: koffiestop 
- 29 augustus 2020: wijnfeesten 



- 20 september 2020: autoluwe zondag  
- 27 september: fairtrade ontbijt 
- 7 en 8 november 2020: 11.11.11 actie  
- 13 november 2020: 11.11.11 quiz 

 
-De informatie-uitwisseling tussen de lokale projectgroepen komt aan bod. Buiten de algemene 
vergadering zijn er momenteel geen momenten waarop de projectgroepen ervaringen met elkaar 
kunnen delen. Het dagelijks bestuur kan onderzoeken hoe en in welke mate dit vorm kan krijgen. 
Anderzijds wordt ook verwezen naar 11.11.11, die niet alleen vormingen organiseert, maar ook 
ontmoetingsdagen. Zo kan je tijdens de Dag van de 4de pijler niet alleen netwerken, maar ook 
deelnemen aan workshops. 
 

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2019 EN TOEKENNEN VAN DE TOELAGEN  
Het financieel verslag wordt toegelicht. De verdeling van het budget 2019 wordt voorgesteld en 
goedgekeurd. De 10 lokale initiatieven ontvangen elk 1000 euro. WSM, Broederlijk delen en Rikolto 
ontvangen nu ook elk 1000 euro. 11.11.11 ontvangt 8000 euro.   
 

 
 
 

 


