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1. Verslag vergadering 25/08/2020- goedkeuring
Logo van GRIS: iedereen heeft het goed ontvangen.
#ikbensolidair: was een enorm groot succes.
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Opvolging Fairtrade campagne
De actie ‘koop lokaal’
- 1222 volle stempelkaarten
- 35 deelnemende handelaars
- 170 FT volle stempelkaarten
- +- 120 attenties effectief opgehaald
Evaluatie actie
- Hoe waren de bezoeken aan de handelaars?
- Over het algemeen waren de handelaars enthousiast en zeker geïnteresseerd.
- Bij sommigen moeilijk om FT te integreren.
- Opnieuw de actie laten lopen?
- Heel groot bereik en een succes dus zeker voor herhaling vatbaar.

-

Opmerking
- Lijst handelaars doorsturen naar iedereen zodat ze de bewoners kunnen
informeren. (was nu te laat gebeurd)
- In de eerste mail goed kijken naar de handelaars – zit iedereen erbij?
Adressenbestand up to date brengen.
- Te weinig plaatsen waar ze FT konden inwisselen. Enkel OCP en WW.
Misschien nog een andere plaats voorzien?
kanttekening: bewust gedaan omdat ze de winkeliers hier niet mee wilden
belasten.

-

-

Duidelijker aanduiden (sticker-bordje-wobbler?) welke producten FairTrade
zijn.
Handelaars sensibiliseren om de kaarten uit te delen en stempels uit te delen.
Ook de inwoners aanzetten om het te vragen.
Volgende keer bekijken hoe we ook de horeca kunnen betrekken?
Elk jaar iets in de kijker zetten? FairTrade kledij? …
Langere periode. Te kort. Tegen dat iedereen wist hoe het werkte, was het al
gedaan.
i. Kanttekening: De actie met belgerinkel naar de winkel heeft ook een
aantal edities nodig gehad om ingeburgerd te geraken.
Eindigen rond 11/11? Nu op de dag van de ondernemer.
i. Kanttekening: rond 11.11.11. gebeurt er al veel – gaat misschien
opgaan in het niets?

3. WAT NU?! avond
Deze ging door op donderdag 19 november 2020 met Stella Nyanchama Okemwa als spreker.
Jammer genoeg kon dit niet fysiek door gaan maar hebben we het online wel laten doorgaan.
Evaluatie:
-

Tip: Zeker de tips in de chat eens bekijken die werden doorgestuurd. heel
interessant.
Stella was heel overtuigend op een heel hoffelijke manier.
Je kan niet anders dan naar haar te luisteren.
Ze sprak vooral uit haar eigen ervaring.
Heel verrijkend
Hendrik: Gaat zij iemand kunnen overtuigen? – niet iedereen is van dezelfde mening.
Online ook wel leuk als alternatief misschien jaarlijks zoiets laten doorgaan
Het heeft geraakt
Discriminatie in zijn vele vormen zijn aan bod gekomen – het is breder dan dat we
denken.

Binnenkort op 20/01/2021 is er een online event gepland over racisme door ‘samenferm’.
Meer info via: https://www.samenferm.be/vrije-tijd/activiteiten/racisme-over-wonden-enveerkracht/210555
Ideeën:
Iemand die ook met ontwikkelingssamenwerking bezig is in onze gemeente? Zijn er mensen
die zich hier ook voor inzetten en we kunnen betrekken? Iets om verder uit te zoeken.
Dag van het park: mensen aanspreken bv van de vrijwilligers om iets te doen. Ze mogen zelf
met ideeën komen wat ze zouden willen doen ipv dat wij ze gewoon inschakelen.

4. Online verkoop met afhaalpunt – toelating gemeente
Iedereen zoekt oplossingen om middelen te verzamelen maar het is niet gemakkelijk.
11 11 11 heeft een verkoop gedaan online met een afhaalpunt op 2 zaterdagen.
Andere organisaties waar we een uitzondering voor kunnen vragen?
Voor humanitaire acties kan er een uitzondering gevraagd worden aan het college.
Verbod geldt (voorlopig) nog tot 13/12.

5. 10 mondiale uitdagingen
We hebben ingetekend op de 10 mondiale uitdagingen.
Ondertussen zijn er reeds 2 acties gebeurd die we hieraan kunnen linken:
- Workshops Djapo aan de 6e leerjaren
- Koop lokaal actie
Info 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:
1.
2.
3.
4.

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 is gestart 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.
Grootste uitdaging is het verbreden van deze uitdagingen.
Niet enkel GRIS maar ook andere organisaties/verenigingen moeten we aansporen om
hierrond iets te ondernemen. Sommigen doen misschien al acties dat we hieraan kunnen
linken maar waar we niet van weten.
Hoe kunnen we hier actie voor nemen?
De jeugdraad is een actie begonnen rond de SDG’s. Mariska en Nele brengen verslag uit vanaf
dat dit iets concreter wordt.
Het meerjarenplan is gelinkt aan de SDG’s.
Per project zal er een fiche moeten ingevuld worden. Er zal ook een luik zijn over de SDG’s.
Eerste ontwerp is vorige week op het intern overleg voorgesteld. Wordt vervolgd..
SDG’s zouden meer in de infokrant moeten komen. Misschien bij elk artikel hieraan gekoppeld
het juiste SDG-logo erbij zetten? Mariska en Nele bekijken samen met Isabel hoe ze dit hierin
kunnen verwerken.
Hoe kunnen we de verenigingen sensibiliseren om de SDG’s meer te betrekken in hun
activiteiten? Idee: Een infoavond over de SDG’s?
Sociale culturele verenigingen zouden meer moeten stil staan bij het mondiale. Samen met de
provincie te bekijken hoe we dit kunnen doen.

In de nationale programma’s van deze verenigingen staan wel goede thema’s om te
bekijken/rond te werken maar het sijpelt vaak niet genoeg door naar beneden – de lokale
werking.
Nele volgde op een infosessie 19/11 over de mondiale uitdagingen. Hier hoopten we
voorbeelden te krijgen voor alternatieve acties. De meesten hadden hetzelfde idee maar er
kwamen toch een aantal voorbeelden naar boven waar we verder over kunnen nadenken:
- Fair Trade-film op afstand
- schoolvoorstelling/film/workshop
- Online debat over een bepaald onderwerp
- Fair Trade kookworkshop (online – met ingrediënten van de Wereldwinkel)
- Idee van mij:
i. verkopen van FT-soep? Ipv soep moment dat we elk jaar doen?
ii. Webinars online – inschrijven voor het onderwerp dat je wenst?

6. Subsidiereglement (bestaand + eventueel solidariteitsfonds)
Gezien het voorbije Corona jaar zullen er vermoedelijk geen of weinig activiteiten zijn
doorgegaan. We moeten hiervoor natuurlijk nog afwachten op de effectief ingediende
aanvragen.
Voorstel is om 11.000 euro subsidie te verdelen conform het reglement zijnde een
werkingstoelage en een nominatieve bijdrage per lid van de GRIS.
Voorgelegd aan de GR: reglement voor een solidariteitsfonds tgv corona. Een verhoging van
het subsidiebedrag voor 2020 met 30% en voor 2021 met 20%. Dit reglement moet nog
opgemaakt worden en zal conform het reglement zijn van de vrije tijdsverenigingen (cultuur,
sport en jeugd).
(50% (30+20%)van 11.000 (de normale subsidie) is 5.500, + relance nl. 2000)
Bij jeugd, cultuur en sport is er een deel van de gekregen subsidies vanuit de provincie
verdeeld aan de hand van 4 pijlers:
- Verhoging werkingssubsidies
- Deel noodfonds
- Investeringen voor de uitleendienst naar verenigingen toe
- Deel promotie
Hoe ziet de GRIS de verdeling?
Er zal een oproep gedaan worden om een kleine groep samen te stellen om de verdeelsleutel
te maken hiervoor samen met Mariska en Nele. Dit wordt dan volgende vergadering
voorgelegd op de GRIS-vergadering met inzage op voorhand zodat er vragen geformuleerd
kunnen worden.
Voorlopig hebben Marc, Hendrik en Sien zich kandidaat gesteld.
Vragen voor deze groep:
- Moet het reglement zoals het er nu ligt van internationale solidariteit nog ingediend
worden?
- Wat doen we met de bijkomende subsidies? Hoe verdelen?

-

Voorstel Bart laureys: geld naar de lokale werking laten gaan ipv de organisaties met
een grote koepel?

De inkomsten zijn opgevraagd omdat er moet kunnen worden aangetoond dat er effectief
verlies van inkomsten is tgv corona.

7. Activiteitenagenda

Acres of hope:
- Vraag om een kind te sponsoren
- Wijnactie loopt niet zo goed.
- Nog geen acties gepland voor 2021
- Verder gewerkt aan de ‘Zahn Zeeye Community Clinic’. De bouw is af. Op dit moment
wordt er gezocht naar middelen voor het installeren van een waterput met pomp daar
deze cruciaal is voor het functioneren van de clinic. (zie foto’s in bijlage)
- In augustus is de school open gegaan. Ook hier zijn ze nog op zoek naar middelen
voor de voorzieningen van de kinderen.
Nona
-

Via nieuwsbrief (15/12): mensen vragen om een vrije bijdrage te doen.
Grote activiteiten kunnen niet door gaan
Kan de bijdrage fiscaal ingebracht worden? Dossier om aan te vragen is binnen.
Hopelijk is er voor de nieuwsbrief meer informatie.

Wereldwinkel
- Beurs gaat niet door - 20% van de verkoop is op de beurs.
- Er komt ter vervanging een pop-up winkeltje met kerstcadeautjes.

8. Data GRIS 2021
Volgende vergaderingen zijn vastgelegd. Ze vinden plaats om 20u in de raadzaal of online.
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

2 februari
13 april
8 juni
24 augustus
26 oktober
7 december

9. Varia
Mailing – enquêtes
“Bart Laureys geeft aan dat hij mails met enquêtes niet meer wenst te krijgen. GDPR-gewijs.
Dit was naar aanleiding van de mail met de enquête rond het medicatieschema. Deze is er
gekomen door de Eerstelijnszone Schelde-Leie, een officieel orgaan, aangestuurd door
Vlaanderen, waar wij deel van uitmaken. Zij stellen vast dat er teveel sterfgevallen zijn door
het verkeerd gebruiken van medicatie. Het was de bedoeling om mondelinge rondvraag te

doen maar met corona is dit in het water gevallen en hebben ze dit op deze manier opgelost.
Het kader kon hierin wel duidelijker. Dit wordt meegenomen naar volgende dergelijke acties.”
We stellen voor om voor de mailing 2 groepen te maken:
1. groep dat beperkt is tot de mailings m.b.t. de GRIS-vergaderingen (uitnodiging en verslag,
werkgroepen).
2. groep waar wel alle andere mails ook naar worden gestuurd.
 Gelieve aan Nele te laten weten voor volgende vergadering in welke groep we jullie
mogen onderverdelen.
Subsidie NONA
NONA heeft een subsidie gekregen van Fortis van 3000€ voor het project van
afstandsonderwijs om tablets aan te kopen en een opleiding te geven aan de leerkrachten
over afstandsonderwijs.
€ 750 noodhulp
Beslist om dit uit te geven aan een organisatie van vluchtelingen: vluchtelingen netwerk
Vlaanderen.
Er zijn nog 2 andere vragen voor noodhulp binnen gekomen:
- Van Solidagro voor noodhulp tgv tyfoon in Filipijnen
- Via Sien mbt noodhulp Honduras
Beslist om deze eerst te bekijken en te beslissen op de volgende vergadering met budget van
2021.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 2 februari om 20u (Raadzaal).
om 19u wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente.

