Gemeente Hoegaarden
GROS HOEGAARDEN - VERGADERING DONDERDAG 20 augustus 2020
Aanwezig: Greet Vancauwenberge - voorzitter, Heidi Vertommen, Amir Khatib,
Joumana Azzam, Véronique Sermon, Marleen Lefevre, schepen
Verontschuldigd: Christine Bulckaert, , Stephanie Niemegeerts, Liesbeth Goris, Michael
Dehaes, Yannick Steenwinckel, Alvin De Coninck
Agenda

1.

Advies verdeling noodfonds

De gemeente Hoegaarden heeft van Vlaanderen
een bedrag gekregen van 83 022,30 euro als
noodfonds, om verenigingen (cultuur, jeugd en
sport) te helpen tijdens de Corona-crisis.
Vlaanderen heeft geen regels opgelegd voor de
verdeling van die middelen.
De gemeentelijke crisiscel en het college van
burgemeester en schepenen werkten een voorstel
tot verdeling uit:
83 022,30
50 500
2 380
374,29
2 000
4 000
23 768,01
5 584,15
2 983,25
1 870,66
6 534,96
4 499
2 274,80
21,19

Noodfonds Vlaanderen
Dubbele jaarsubsidie voor elke vereniging
Busvervoer jeugdkampen
Hygiënepakketten plaatselijke zomerkampen
Extra bubbels in kinderopvang
Spring in ’t Park
Tussensaldo
100 nadarhekken met platform
15 tafels met kar
100 stoelen met karren
Schermen voor sporthal
Compact mobiel podium
8 losse podiumelementen
Rest

De nadarhekken, tafels, stoelen, schermen, podiumelementen kunnen door alle
verenigingen ontleend worden. Op deze manier komt deze aankoop dan ook ten goede
van alle verenigingen.
Spring in ’t Park is, wegens de tweede Corona-golf, afgelast. Deze 4000 euro komt dan
ook weer vrij.
Het lokaal bestuur stelt voor om deze te besteden aan vaste alcogelstaanders, voor
verschillende plaatsen in de gemeenten; plaatsen die door verenigingen gebruikt worden.
De GROS geeft haar akkoord.

2. Wereldfeest
Het wereldfeest 2020 werd geannuleerd wegens het coronavirus. Net omdat het thema
van het feest “verbondenheid tussen nieuwskomers en Hoegaardiers, samen koken en
eten, samen dansen,…” inhoudt, kan dit niet op een veilige manier gebeuren
In 2021 zal het wereldfeest op 4 september plaatsvinden.
Het parkje en het Paenhuys werd reeds gereserveerd.
Opmerking: het “theatercaravan” (was gereserveerd door Gezinsbond Hoegaarden i.k.v
100 jaar Gezinsbond nationaal) is voor deze datum al bezet. Er wordt gezocht naar een
mogelijke alternatieve datum bijv nieuwe datum Spring in ’t Park. Anders is Gezinsbond
Hoegaarden voorschot van 250 euro kwijt.
Een mogelijk alternatief voor het wereldfeest is deelname aan de Refugee Walk, een
initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen . Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen
op de vlucht voor geweld, oorlog en vervolging. Ze leggen enorme afstanden af, vaak te
voet, op zoek naar een veilige thuis.
Al vijf jaar treden deelnemers van de Refugee Walk in de voetsporen van vluchtelingen.
Teams zamelen geld in voor mensen op de vlucht en tonen hun solidariteit door mee te
stappen.
Tijdens de Refugee Walk op 27 september 2020 wandelen we samen apart. Om een
veilige wandeling voor alle deelnemers mogelijk te maken, kunnen we zelf een route te
kiezen van 40 of 10 kilometer. Elk team (van maximum 8 stappers) wordt gesponsord
door vrienden, familie, collega's, ... De opbrengst gaat daarvan gaat naar
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, om nog meer mensen op de vlucht te kunnen
helpen. Daarmee kunnen we vluchtelingen onthalen op hun eerste dag in België,
nieuwkomers begeleiden om zelfstandige te worden met Project AZO!, een juridische
helpdesk uitbouwen, en nog veel meer.
Elke deelnemer betaalt 5 euro inschrijvingsgeld. Asielzoekers en vluchtelingen kunnen
gratis deelnemen door ons te contacteren of dit aan te geven bij hun registratie.
Deelnemers kunnen zich alleen inschrijven (je maakt dan een ‘team’ met 1 persoon) of
met een team van maximum 8 personen. Elk teamlid betaalt 5 euro inschrijvingsgeld.
Elke team verbindt zich ertoe om minstens 100 euro per deelnemer in te zamelen voor
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw.
Conclusie: dit is een leuk idee! Maar te kort dag om dit op een veilige manier
georganiseerd te krijgen en sponsors te vinden. We houden dit idee vast voor volgend
jaar. In het voorjaar wordt een corona proof editie en gewone editie uitgewerkt voor
Hoegaarden.
3. Campagne 11 11 11
In 2020 voeren we campagne voor changemakers.
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle
uithoeken van de wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie,
voor een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterken wij hun

inzet.
In dit kader willen we ism JH 't Paenhuys, Bleri Lleshi uitnodigen voor een lezing. Bleri
is politiek filosoof, jongerenwerker in Brussel en heeft het boek 'Brief aan Vlaanderen.
Wat na corona?' geschreven. In deze brief aan Vlaanderen houdt Bleri Lleshi een
krachtig en inspirerend pleidooi om het roer om te gooien naar een sociale, duurzame en
rechtvaardige samenleving. Want corona heeft een aantal problemen op scherp gezet.
Maar de crisis maakt ook duidelijk dat de mens supersociaal, solidair en zorgzaam is.
Voor Bleri Lleshi is dat geen verrassing. Al meer dan tien jaar doorkruist hij Vlaanderen
om te spreken over hoop en liefde. Hij kent de verhalen van de mensen die het gehad
hebben met de richting waarin onze samenleving aan het evolueren was, van de 94jarige die vluchtelingen Nederlands leert tot de BV’s op de barricades voor het klimaat
en het middenveld en de cultuursector met hun protest tegen de kaalslag van de
Vlaamse regering. Bleri Lleshi wil het hier niet bij laten, maar wil met zoveel mogelijk
Vlamingen in gesprek gaan in steden en dorpen, in culturele centra, bibliotheken,
parochiehuizen, OCMW’s en in huiskamers. Hij wil het gesprek aangaan om te luisteren
en te delen hoe het anders kan en moet.
De boodschap van de spreker is dezelfde als de boodschap vanuit de GROS:
- Een warme samenleving
- Solidariteit onder de mensen
Momenteel werkt 11.11.11 aan een aantal handige digitale tools om het inschrijvings -en
betaalproces te vergemakkelijken.Een telling van het aantal bezoekers is verplicht
indien je niet met registratie of voorverkoop werkt.
Reclame voor deze lezing via mailing en facebook.
Voorlopige datum: 13 november in Paenhuys. Misschien moeten we uitkijken naar een
grotere zaal, bijvoorbeeld parochiezaal. Datum moet nog gecheckt worden bij de spreker
alsook toestemming voor organiseren evenement door burgemeester.
Véronique vraagt dit na bij de burgemeester.
Greet informeert over Deur aan deur acties: Deze kunnen gewoon doorgaan volgens
11.11.11. nationaal:, zolang je de beschermingsmaatregelen respecteert en de
burgemeester toestemming geeft: draag zeker een mondmasker, was of ontsmet
regelmatig je handen en hou altijd afstand. Bij het overhandigen van een
verkoopsproduct of het uitwisselen van geld, draag je handschoenen. Betreed geen
woningen waar je aanbelt en zorg dat het gesprek niet langer dan 15 minuten duurt
Véronique zal de toelating hiervoor ook aan de burgemeester vragen. Vraag is wel nog of
de vrijwilligers het zien zitten om dit jaar rond te gaan. Er zal een rondvraag gebeuren
hierrond (als we weten of er toestemming is van de burgemeester). Indien geen
toestemming wordt enkel de infofolder gebust en kunnen mensen een overschrijving
doen of hun envelop bussen bij een van de ophalers.
Greet informeert de Gros over een webinar 11.11.11 :
Hoe verlaag ik de drempel voor nieuwe vrijwilligers? - Woensdag 9 september
Wil je actie voeren in je gemeente, geld inzamelen of inzetten op sensibilisatie? Dat doe
je meestal in groep, samen met anderen. Hoe hou je deze vrijwilligersgroep dynamisch
en aantrekkelijk? Wat kan je doen om nieuwe mensen bij je werking te betrekken?

Véronique zal dit ter informatie doorgeven aan de deskundige vrijwilligers van de
gemeente.

Véronique Sermon
Secretaris
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