Vergadering GROS

Verslag vergadering 2 – 9 juni 2020
Aanwezig
Sien Van Boven, Hendrik De Lange, Anniek Decock, Ria Coussens, Dirk Vanroose, Philippe
Van Petegem, Marc Claeys, Diane Van de Sompel, Walter Vlassenbroeck, Emeliek Garriau,
Laureys Bart, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Paul Logghe, Tine Vandewalle, Hilde Vande Velde, Cleo Veireman
Afwezig
Arlette Bah, Hilde Goossens, Marc Lagaert

1. Toelichting relanceplan Covid19.
Lieve licht het gemeentelijk relanceplan toe.
Opmerkingen:
- Wat met zomerscholen?
 de scholen zijn zelf geen vragende partij, dus voorlopig is dit niet voorzien
- Filmpje maken van al de verschillende acties die werden genomen en
vertonen op bvb buurtfeesten, de gemeente mag fier zijn op alle acties en een
filmpje zou inwoners kunnen blijven motiveren om vrijwilliger te zijn
- De powerpoint beschikbaar maken voor iedereen zodat er nadien nog
feedback op kan gegeven worden
- Gemis voor de bestaande vrijwilligers en aandacht over het individuele
vrijwilligerswerk
- Plan voor de toekomst? Kwamen er bepaalde problemen of pijnpunten naar
voor? Werden lokaal bepaalde problemen vastgesteld? Hoe zullen deze
opgevolgd worden?
- Welke concrete acties zijn er naar kwetsbare gezinnen? Komen er structurele
maatregelen?
- Moet de gemeente zorgen voor extra materiaal voor bvb de scholen?
- De ambitie van de acties mag iets hoger liggen
- Verschillende leden (4e pijler) van de GROS hebben inkomsten gemist voor
hun doelen omdat de geplande acties niet konden doorgaan. Het
subsidiebedrag gelijk houden aan dat van vorig jaar kan wel helpen gezien de
vaste kosten even hoog blijven. Er worden o.a. lonen uitbetaald, dus zou een
voorschot wel wenselijk zijn. Er is een verschil tussen het inkomstenverlies
van de leden van de GROS en dat van cultuurverenigingen.
- Verder ondersteunen van de sociale cohesie
- Wat wordt er bedoeld met een gestructureerd evenementenplan?
- Wat met LOI? Vluchtelingen, kwetsbare mensen?
- Kan het relanceplan nog eens op de agenda komen van de volgende
vergadering?

-

Misschien een gezamenlijk evenement laten doorgaan van de GROS leden
voor fondsenwerving voor de verschillende leden, bvb een kilometerloop,
fietstocht, garageverkoop, …

Advies: In hoeverre is er een tegemoetkoming mogelijk voor de leden van de GROS die
ten gevolge van de coronacrisis geen inkomsten hebben kunnen genereren en dus geen
geld hebben voor hun buitenlandse projecten. Kan er een evenement doorgaan in het
najaar om inkomsten te verwerven?

2. ‘Corona effect’ mbt activiteiten van de leden
-

-

-

Broederlijk delen: 2 geplande activiteiten niet kunnen doorgaan dit voorjaar,
nog geen alternatieven voorzien
Oxfam: winkel is dicht geweest, probleem met de voorraden met de
houdbaarheidsdatum, geen doorstroom van de goederen mogelijk, de boeren
zullen hier tijdelijk slachtoffer van worden, wijn te koop aan helft van de prijs
Inkomstenverlies voor Nona en Acres of Hope
11.11.11: online sessies waar je mensen uit het zuiden kon volgen
plan om in het najaar een toekomstavond te laten doorgaan waarbij enkele
mensen zullen uitgenodigd worden
11.beweging: iedereen wordt hier op uitgenodigd
Er werd een mail gestuurd ivm subsidiekanalen voor de 4e pijlers, één hiervan
was Wilde zwanen, nog een mogellijkheid voor eventuele subsidies
hopelijk kan de filmvoorstelling nog doorgaan, maar voorlopig is dit nog even
afwachten
Wereldsolidariteit: nu zaterdag een online vrijwilligersforum, zeker continuiteit
rond waardig werk en sociale bescherming + meerdere deelthema’s. Beperkt
tot de leden van wereldsolidariteit

3. Verslag vergadering 2020/03/03- goedkeuring
Feedback van de GROS doorsturen naar het SC, op de agenda, brief meesturen naar alle
leden.

4. Opvolging Fairtrade campagne
Mariska deelt mee dat Cleo tot het einde van dit jaar niet meer aanwezig zal zijn gezien de
zwangerschap.
Sien overloopt verslag vorige vergadering. Brief werd niet verstuurd gezien dit net voor de
crisis gepland was.
Vraag is of we er mee doorgaan dit jaar of dit een jaar uitstellen? Van uit het bestuur wordt er
geprobeerd om geen massas volk op de been te brengen.
Staan de handelaars hun hoofd hier momenteel naar?
Aan LEM raad vragen of er acties komen van hen uit naar lokaal kopen.
Braderieën mogen voorlopig nog niet doorgaan, dus voorlopig tot eind augustus.

Kan er al een route uitgestippeld worden in afwachting? Dat kan voor het geval het zou
mogen opstarten.
Bedoeling om iedereen te laten deelnemen dat iets van eerlijke handel aanbiedt, niet enkel
producten van de WW.
Nood aan initiatieven om mensen bezig te laten houden gezien veel mensen thuis op vakantie
zullen blijven, dus zal er nood zijn aan activiteiten.
Voorbereiding kan zeker gebeuren. Aan de hand van fietsroutes en knooppuntenroutes.
Trekkersgroep geeft een aanzet hiertoe.
Cleo heeft lijst van de handelaars (+ lijst eens doorsturen naar Walter).
LEM raad gaat morgen (10 juni) door. De burgemeester zal het zelf aan bod brengen op de
vergadering. Koppelen van FT aan de lokale handel.
Zal er iets doorgaan in de bib in het najaar ihkv 10 jaar fair trade gemeente?
Zit de planning voor de bib al vol voor dit najaar? Walter vraagt na bij Annelies of er iets werd
afgesproken met Cleo.
Iets doen voor de oudste partners? Foto’s van de eerste partners?
Geschenkenbeurs?

5. Noodhulp
Def die vorige vergadering werd gemaakt: Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan
slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het primaire doel van noodhulp is
het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen
van menselijke waardigheid. De hulp wordt gegeven in acute noodsituaties, zoals rampen,
aanslagen, hongersnoden en overstromingen en aan landen die langdurig in crisis of oorlog
verkeren.
budget: 5.000 euro, resterend: 3.500 €
Vraag tot noodhulp ontvangen van:
- 12-12: covid
- WSM: covid
- Oxfam solidariteit: covid
- Caritas: covid
Voorstel: 2000 euro voor 1212, daarna nog 1500 euro voor rest vh jaar. Iedereen is akkoord.
Kan de noodhulp worden gebruikt voor het uitbetalen van de lonen van onze leden? Bvb
nona, acres of hope. Dit is zeker belangrijk, maar steun hiervoor moet uit een andere hoek
komen.

6. WAT NU?!
Donderdag 19 november 2020, 20u raadzaal
Enige persoon die kon van de op de vorige vergadering genoemde personen is Anneleen
Bonte.
Boeiend zou zijn om iets te laten doorgaan rond het koloniaal verleden, racisme, …

Opmerkingen:
- Ronny Mosuse is hier ook mee bezig, mss via het afrikamuseum
- Schrijver van het Boek ‘Racisme’, Naima Charkaoui
- Kongolese professor?
- Eens kijken om een jonger iemand te laten komen, zodat we mss ook jonger volk
aantrekken om langs te komen
- Voorzitster van de vlaamse jeugdraad: Alexandra Smarandescu

7. Braderie
Nog geen duidelijkheid over, voorlopig mag dit niet tot eind augustus.

8. Logo GRIS
GROS stelt naamswijziging naar GRIS voor
= Gemeentelijke adviesraad voor internationale solidariteit.
De statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota, ea … moeten worden aangepast. Er
komt een sjabloon voor alle adviesraden zodat deze op elkaar zijn afgestemd. Dan zal ook de
naamswijziging worden doorgevoerd. (Bevoegdheid: gemeenteraad).
Advies naar de gemeente dat de adviesraad de naam wil veranderen met de reden dat de
naam de lading niet meer dekt. Dit moet op de GR komen, daarna kan het logo gebruikt
worden en op banners gedrukt worden en dergelijke.
2 voorstellen:

Opmerkingen op de 2 logo’s:
- Waarom staat hier nog De Pinte-Zevergem? Voorstel om dit aan te passen naar De
Pinte
- Belangrijk dat het een duidelijk lettertype is, witte blok kleiner maken
- Rechter logo is het meest duidelijke
Sien bezorgt het aangepaste logo.

9. Activiteitenagenda – onder voorbehoud
Weekend van 2 oktober
4 oktober
Zondag 25 oktober
Zondag 15 november

Festival van Vlaanderen
Concert Nona
Eetfestijn Acres of Hope
Nona Eetfestijn

Donderdag 19 november

WAT NU?! infoavond
Filmavond 11 11 11

10. Allerlei
-

Actualisatie van de lijst van sympathisanten voor 11.11.11

-

Concessie OCP: wordt gepubliceerd, concessie voor de cafetaria van het ocp

Zie mail lieve

Data volgende vergaderingen 2020:
 Dinsdag 25 augustus
 Dinsdag 13 oktober
 Dinsdag 1 december

Volgende vergadering GROS: dinsdag 25 augustus om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

