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Online aanwezig: Lea Tuerlinckx (voorzitter),  
Lieven Dhaese (secretaris), Marc Denys (penningmeester), Peter De Cock (bestuurslid), Wies 
Vingerhoedt, Victor Van Espen, Jo De Tavernier, Jan Renders, Lus Cappelle, Erwin Van 
Kerschaver, Wouter Wuyts, Liesbeth Loddewykx, Lucia Wouters, Jos Geleyns, Mieke De Cat, 
Peggy Puttemans, verslaggever 
 
Verontschuldigd: Griet Maes, Jacky Cools, Annelies Adam, Mia Vansintjan, Hilde Van Laer,  
Ina Van Utterbeeck, Moniek Vandenberghe, Paul Verstraete, Sophie Janssens en 
 Carine Goris (schepen) 
 

  

1. Voorstellingsronde  
De aanwezige leden stellen zich voor. 

2. Verkiezing voorzitter GROS  
De verkiezing van de nieuwe voorzitter heeft online plaatsgevonden. Om alle leden de kans te geven 

om deel te nemen aan de verkiezing konden de leden hun stem uitbrengen van 12 april 2021 tot en 

met  20/04/2021.  

Resultaat van de stemming: 24 leden namen deel aan de verkiezing en er werden 24 ja-stemmen 

uitgebracht. 

Lea Tuerlinckx is verkozen tot nieuwe voorzitter van de GROS. 

3. Activiteitenplanning 2021 
De nieuwe voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen naar geïnteresseerde 

leden om het dagelijks bestuur te versterken. Daarnaast kadert ze de ambities van de GROS. Zo zal 

de GROS ook dit jaar inzetten op sensibilisering en bewustmaking. Hiervoor werkt de GROS samen 

met de gemeente en ondersteunt en subsidieert hij de lokale initiatieven en de Vlaamse NGO’s. 

Ondertussen werd 11.11.11 gecontacteerd om in overleg ook vorm te geven aan de vernieuwde 

samenwerking. De GROS zal ook de fairtrade gedachte verder promoten en ondersteunen. 

 

De leden bespreken de najaarsactiviteiten.  

 

Door corona kan het fairtrade ontbijt ook dit jaar niet plaatsvinden. 

Het dagelijks bestuur besprak al een aantal alternatieven. Zo ontstond het idee van een fairtrade 

afhaalbox met recepten, fairtrade producten en verse lokale producten. Het aantal fairtrade boxen 

wordt geschat op 200. Voor de recepten en andere nuttige hulp kan Oxfam gecontacteerd worden. 

Geïnteresseerden schrijven zich dan vooraf in en kunnen de box afhalen op een centraal punt met 

een drive-thru, bijvoorbeeld op de parking van Sportoase De Meander.  

De link met het fairtrade ontbijt moet er zeker zijn. Daarnaast zal het doel van een dergelijke 

alternatieve actie ook gericht zijn op sensibilisatie, het opwekken van interesse en dus niet zozeer het 

genereren van extra inkomsten. 

Er wordt een oproep gedaan naar leden die willen samenwerken aan dit concept. 

 

De leden bespreken ook nog enkele alternatieven voor de fairtrade box. De kans bestaat namelijk dat 

mensen het tegen dan beu zijn om nog iets af te halen: 

-De organisatie van een samenkomst komt aan bod. De leden concluderen echter dat het nog te 

vroeg is om een fysieke samenkomst te organiseren, ook al hunkeren mensen ernaar om opnieuw 

samen iets te doen. Het is ook nog niet duidelijk of je in dit geval mag vragen naar een 



vaccinatiebewijs. In het algemeen zijn de voorwaarden waaronder samenkomsten mogen 

georganiseerd worden nu nog niet duidelijk. 

 

-Als alternatief kan er ook worden gedacht aan een fairtrade ontbijtmand in plaats van een fairtrade 

box. Met de fairtrade ontbijtmand blijf je zeker in de traditie van het fairtrade ontbijt. Anderzijds kan de 

fairtrade box misschien populairder zijn gezien het succes van vergelijkbare concepten zoals Helo 

Fresh. Ook op het vlak van organisatie zijn er verschillen: het zal gemakkelijker zijn om ontbijtmanden 

aan te bieden. De sterkte is ook dat deze aan huis worden geleverd. 

 

Het dagelijks bestuur neemt alle voorstellen verder onder de loep. 

4. Varia  
-Er kan ook nagedacht worden over andere activiteiten , zoals bijvoorbeeld een zomerbar. 

-De samenwerking met scholen en jeugdverenigingen kan misschien ook opgestart worden vanaf 

september. 

- Lieven zal het afscheidscadeau (bundel wenskaarten + geschenkmand) aan Wies bezorgen te Gent.  


