Vergadering GROS

Verslag vergadering 3 – 25 augustus 2020
Aanwezig
Sien Van Boven, Anniek Decock, Jan Milh, Diane Van de Sompel, Laureys Bart, Lieve Van
Lancker, Mariska Samyn, Cleo Veireman
Verontschuldigd
Hendrik De Lange, Paul Logghe, Walter Vlassenbroeck, Philippe Van Petegem, Ria Coussens,
Marc Claeys, Tine Vandewalle, Hilde Vande Velde, Emeliek Garriau
Afwezig
Arlette Bah, Hilde Goossens, Marc Lagaert, Dirk Vanroose

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vergadering 09/06/2020- goedkeuring
Opvolging Fairtrade campagne
WAT NU?!
10 mondiale uitdagingen
#ik ben solidair
Braderie en andere mogelijke activiteiten (corona maatregelen)
Activiteitenagenda

Extra punt: noodhulp: vraag van Caritas voor noodhulp in Beiroet
Cleo Veireman deelt mee aan de vergadering dat zij vanaf november dit jaar een nieuwe
uitdaging zal aangaan bij de stad Gent op de milieudienst.
De voorzitter bedankt Cleo voor de goede samenwerking en wenst haar veel succes.

1. Verslag vergadering 09/06/2020- goedkeuring
- Er werd een mail verstuurd door de dienst Vrije Tijd voor het invullen van een enquête mbt
eventueel financieel verlies voor verenigingen door de corona crisis. Het advies van de GROS
dat werd gegeven op de vergadering van 9 juni zal worden voorgelegd aan het
schepencollege.
- noodhulp: er werd voorgesteld om 750 euro te geven aan de acties voor Beiroet, indien de
resterende 750 euro niet meer nodig is dit jaar, kan dit ook naar Beiroet gaan.
- logo GRIS: in plaats van de tekst De Pinte-Zevergem werd het logo van lokaal bestuur De
Pinte gebruikt. Op de gemeenteraad van 31/8/20 wordt de naamswijziging voorgelegd.
Mariska stuurt nadien het logo door naar alle
leden.

2. Opvolging Fairtrade campagne
De actie ‘koop lokaal’ gaat door van 12 september tot 31 oktober. Men vraagt of er nog iets
zal worden opgemaakt met meer uitleg?
De fair trade producten kunnen ook afgehaald worden in de Wereldwinkel. De trekkersgroep
heeft afgesproken om bij de deelnemende handelaars langs te gaan om de aandacht te
vestigen op FT. Vincent zal de lijst doorsturen naar Sien. Er zal aan de handelaars gevraagd
worden om de FT producten extra in de kijker te zetten.
In het najaar zal nagegaan worden wat de stand van zaken mbt de nationale FT campagne.

3. WAT NU?!
Donderdag 19 november 2020, 20u raadzaal
Kan er een naam afgesproken worden?
Opmerkingen:
- Voorzitster van de vlaamse jeugdraad: Alexandra Smarandescu
- Schrijver van het Boek ‘Racisme’, Naima Charkaoui
- Ronny Mosuse
Indien er gekozen wordt voor de voorzitter van de Vlaamse jeugdraad, zou er ook een
samenwerking moeten zijn met onze jeugdraad. Via Emeliek kunnen de laatstejaars van
Erasmus hiervoor warm gemaakt worden. Eventueel combineren met iemand die met
diversiteit bezig is.
Inschrijven op voorhand zal noodzakelijk zijn.
De cultuurzaal is niet meer vrij op 19/11.
4. 10 mondiale uitdagingen
De provincie daagt de gemeenten 10 keer uit om in te zetten op lokaal mondiaal beleid. De
gemeente krijgt 1 jaar de tijd om deze 10 uitdagingen tot een goed einde te brengen:
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Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
Organiseer in het lokaal cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap
De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
De basisscholen in jullie gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een
mondiaal thema
5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s
6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit
binnen de gemeente
7. Organiseer een faire markt met een sensibiliserend luik
8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren
9. Zorg dat minstens 1 extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het
gemeentebestuur
10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen
lokaal mondiaal beleid te vergroten

De campagne start op 25 september 2020. De 10 mondiale uitdagingen worden uitgevoerd op
eigen gekozen tempo maar wel binnen een tijdspanne van 1 jaar, einddatum is dus 24
september 2021.
Aan het behalen van de 10 doelstellingen is een incentive verbonden van 1.000 euro korting
op het omgevingscontract.
De GRIS adviseert om dit te ondertekenen gezien we al veel acties uitvoeren.

5. #ik ben solidair
Door de coronacrisis belanden kwetsbare gezinnen met kinderen op straat. Vluchtelingenwerk
Vlaanderen wil samen met vele andere organisaties de overheid massaal overtuigen om
dringend noodopvang te voorzien en ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke kans krijgt om
in hun kot te blijven. Maar dat kunnen we niet alleen.
Momenteel is De Pinte niet in staat om vluchtelingen op te vangen. Er bestaan andere
mogelijkheden om deze actie te ondersteunen.
Er is een infoavond gepland op 22/9 met concrete getuigenissen, maar deze avond zal
waarschijnlijk niet doorgaan omwille van corona.
Lieve bevestigt dat de gemeente zelf niet kan instaan voor de opvang, maar dat er wel kan
meegewerkt worden aan de sensibilisering.
Opmerkingen:
- Kan er geen webinar doorgaan met de getuigenissen of tijdens de infoavond
de getuigenissen digitaal tonen?
- Brief niet laten ondertekenen gezien er geen engagement kan aangegaan
worden
Indien de infoavond toch zou doorgaan adviseert de GRIS gunstig voor het gratis gebruik van
de zaal.
https://www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair
6. Braderie en andere mogelijke activiteiten (corona maatregelen)
De braderie zal niet doorgaan dit jaar. Verenigingen kunnen zelf evenementen doen indien
deze coronaproof georganiseerd worden.
7. Activiteitenagenda – onder voorbehoud
Donderdag 19 november

WAT NU?! infoavond
Filmavond 11 11 11

Data volgende vergaderingen 2020:
 Dinsdag 13 oktober
 Dinsdag 1 december

Volgende vergadering GROS: dinsdag 13 oktober om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

