Vergadering GROS

Verslag vergadering 5 – 15 oktober 2019
Aanwezig
Sien Van Boven, Hendrik De Lange, Anniek Decock, Jan Milh, Laureys Bart, Hilde Goossens,
Isabel Danneels, Diane Van de Sompel, Walter Vlassenbroeck, Hilde Vande Velde, Lieve Van
Lancker, Cleo Veireman.
Verontschuldigd
Ria Coussens, Arlette Bah, Marc Claeys, Tine Vandewalle, Marc Lagaert, Dirk Vanroose,
Philippe Van Petegem, Paul Logghe, Mariska Samyn .
Afwezig
-

1. Verslag vergadering 4 - 30 augustus 2019
Geen opmerkingen meer op het verslag.

2. Opvolgen Fairtrade campagne
Wordt georganiseerd in het kader van 10 jaar Fairtradegemeente :
 (H)eerlijke fietszoektocht met stops bij de partners eventueel met
opdrachtenkaart die kan worden ingeruild tg prijs.
 Lezing over eerlijke handel in de bib met boekentafel.
 Wereldwinkel zet het 10 jarig bestaan in de kijker op de geschenkenbeurs.
 Partners van het eerste uur bedanken met gezamelijke fietstocht als
openingsmoment met persmoment
Andere






Fairtrade begint hier - campagne
FT op vrijwilligersfeest. Vroeger altijd via Polderbosbar. Nagaan of FT in
concessie staat
FT in pakket nieuwe inwoners - ok
Chocoladeworkshop Zevergem bij Okra
FT op school (schooloverleg in september)
•
bedanking/kort stilstaan bij deelname aan de burgerschapsweek en de
inzet van de leerkrachten
•
GROS gekend?
•
10 jaar Fairetrade gemeente, betekenis
•
nieuwe campagne Fairometer
•
bezoek aan Oxfam WW kan het hele jaar
•
vraag naar gebruik duurzame producten in de school, in het
oudercomité?
•
beschikbaar lesmateriaal voor FT gemeente, 11.11.11 campagne, e.a.
•
hoe elkaar blijven informeren ivm activiteiten rond internationale
solidariteit?
•
mogelijkheid tot ondersteuning van fondsenwervende activiteiten voor
een goed doel in het

•

subsidiereglement van de GROS

3. Evaluatie braderie en week van de duurzame gemeente
•
•

Braderie: sappentrapper was een succes. Volgend jaar opnieuw boeken. Grote tent
van Hendrik was ook beter dan vorige jaren.
Week van de duurzame gemeente: zeer positief. Volgend jaar herhalen afhankelijk
van beschikbare budget

4. Advies noodhulp
Resterende budget is 1.500 euro (van 3.000 euro)
Vraag tot noodhulp ontvangen van
Caritas International: medische hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon
Bosplus: bosherstel na branden in Bolivia
Reeds gegeven
2019 : Caritas 1.000€ (Ramp Mozambique), Oxfam Sol 500€ (Ramp Mozambique)
2018 : Caritas 1.000€ (Niger), 12.12 - 920€ (Ramp Sulawesi), Caritas 1.080€ Syrië
2017: 12.12 – 1.500€ (hongersnood z-Soedan, Jemen), Rode Kruis 1.500€ (Bangladesh)
 Advies op basis van mail of brief van organisatie aan gemeente

Er zijn verschillende meningen. Er wordt gestemd over de verdeling van het resterende
budget voor noodhulp.
 750 euro voor Caritas en 750 euro voor Bosplus: 5 stemmen
 1000 euro voor Caritas en 500 euro voor Bosplus: 4 stemmen
 500 euro voor Caritas en 1000 euro voor Bosplus: /
Advies aan het college om 750 euro noodhulp te schenken aan Caritas en 750 euro voor
Bosplus.
De vraag ontstaat: wat is noodhulp, hoe gaan we er mee om?
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende GROS vergadering.

5. Advies gratis gebruik gemeentelijke zalen
De GROS geeft positief advies voor het gratis gebruik van de gemeentelijke zalen door NONA
vzw voor de organisatie van de Wetegeitquiz in het OCP op 19 oktober 2019.

6. 11.11.11 - campagne
Campagne changemakers
Standbeeldenstunt aan het standbeeld op het rondpunt aan de post

-

Soepmaaltijd voor het gemeentepersoneel op 4 november
Campagneweekend 6,8,9,10 nov
Actie bij de scholen
11 novemberviering: Programma
– 9.20 uur: verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
– 9.30 uur: plechtige eredienst in de kerk O.L.V.-Hemelvaart Aansluitend
bloemenhulde aan de gedenksteen
– 10.45 uur: aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning Albertlaan 1
– 11.00 uur: receptie in de raadzaal met soep, Changemaker Passy zal haar
werk in Oost Congo voorstellen. Passy staat aan het hoofd van Aidprofen, een
ngo die opkomt voor vrouwenrechten en de strijd aangaat tegen seksueel
geweld.

7. Schrijfactie Amnesty International en Cartoon expo Human Rights
Human Rights Cartoonexpo
•
in de BIB van 16 tot 30 november.
•
is een verzameling van veertig internationale cartoons die het thema mensenrechten
in beeld brengen.
Schrijfactie voor Amnesty International
•
zaterdag 23 november van 10u tot 12u.
•
schrijven we samen in de bib en laten we weten dat mensenrechtenschendingen niet
en nooit door de beugel kunnen!
Deze actie werd ondertussen geannuleerd doordat de bib niet kon opengaan door een
waterlek. We bekijken welk ander moment mogelijk is.

8. Allerlei
-

Pano reportage – ontwikkelingssamenwerking 2.0
Dag van het Park op 14/6/2020 – thema moet nog besproken worden.
Voorstellen jaarcampagne leden: Acres of Hope organiseer een benefiet in Lotenhulle
op 1 december.
Andere? Flyers en affiches voorzien voor de WAT NU
Vzw Kada, aanwezig op Dag van het Park, heeft de opbrengst (300€) van hun verkoop
geschonken aan Nona

9. Activiteiten kalender
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 oktober
Zaterdag 26 oktober
16 tot 30 november
Zondag 17 november
Donderdag 21 november
Zaterdag 23 november
30 novemb en 1 decemb
25-26 januari

Hans Mortelmans tvv 11.11.11
Voorstelling ontwerp MJP
Coming to Gabon, Veldblomme
Cartoonexpo Human rights in de BIB
Nona Maaltijd, GBS 11.30u
WAT NU?! Infoavond met Pieter Boussemaere
Amnesty Schrijfactie in de bib
Geschenkenbeurs
Campagneweekend damiaanactie

Dinsdag 4 februari
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 18 februari

Wat is een sociaal klimaatbeleid, Tine Hens
Hoe duurzaam is ons voedsel, Suzy Serneels
Circulair ondernemen, Eva Verraes

Data volgende vergaderingen 2019:
 Dinsdag 10/12/2019

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 12 december om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

