Vergadering GROS

Verslag vergadering 4 oktober 2007
Aanwezig
Sien Van Boven, Aagje Vandewalle, Anniek Decock, Hilde Vande Velde, Antoine Van Nieuwenhuyze,
Philippe Van Petegem, Ria Coussens, Bart Laureys, Marc Lagaert, Lieve Van Lancker, Hilde Baekelandt, Hans De Ruyter, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Gentiel Vanommeslaeghe, An Defloor, Jan Milh, Sjiel Seynnaeve, Walter Vlassenbroeck
Afwezig
Guy Blomme, Geert Depestele, Ann Vandenbussche

De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.
Enkele opmerkingen:
- puntje allerlei: mail Heidi Van der Bracht
- vzw Nona mag de keuken gebruiken van het OCMW voor hun activiteit
- zaterdag 6 oktober is klantendag bij de Wereldwinkel
- Bart Laureys deelt mee dat de school waar hij werkt een poging doet om het record ‘shaken’ te behalen door 1.000 leerlingen een flesje drank te laten kopen; dit in het kader van de fair trade week
- voorstel om het fair trade-liedje te laten afspelen tijdens de workshops voor de scholen
Om de 11.11.11-campagne voor 2007 toe te lichten werd Aagje Vandewalle gevraagd naar de vergadering. Aagje is verantwoordelijke van het provinciaal secretariaat voor onder meer De Pinte.
De campagne richt zich voor het 2de jaar op landbouw. Vorig jaar was de actie hoofdzakelijk sensibiliserend, dit jaar is het een meer politieke actie (politieke druk opvoeren en petitieactie). Er is een intense samenwerking met Vredeseilanden en Oxfam Wereldwinkel. Aan de hand van een videofilmpje
wordt de problematiek getoond van de landbouwsituatie in Afrika.
Er volgt een korte discussie over de problematiek tussen de leden.
basisgedachte van de campagne:
Met de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) wil de Europese Unie de landen van het Zuiden verplichten om hun landbouwmarkten nog verder open te stellen. 11.11.11 heeft het hier moeilijk
mee en start daarom een internationale campagne tegen EPA’s. Ze willen een herstel van de grondstoffenakkoorden, die waarborgen de boeren een eerlijke minimumprijs voor hun exportproducten.
meer info over de campagne: http://www.11.be/11/
Aan de hand van een powerpointvoorstelling wordt de campagne toegelicht: 11.11.11 richt zich specifiek op de tomaatproblematiek in Togo.

Volgens de EU zijn EPA’s:
1. regionale
2. veelomvattende
3. vrijhandelsakkoorden tussen de EU en de ACP-landen
Kanttekeningen:
•
•
•
•
•
•

Geen inkomsten uit invoertarieven –verlies aan overheidsinkomen
Toename goedkope invoer uit Europa
Vermindering uitvoer naar buurlanden
Strenge EU-voedselnormen
FTA onderhandelingen met andere landen
Regionale integratie vraagt tijd
Eerst investeren in productie-capaciteit => dan concurrentie aangaan

Eisen 11.11.11:
 Recht op bescherming van lokale én regionale landbouwmarkten.
 Géén wederkerige handelsrelaties tussen de EU en de ACP-landen + geen druk van de EU
op ACP-landen om toch te ondertekenen.
 Meer transparantie en inspraak in de onderhandelingen.

Concrete actie:
• Politieke actie: vrijdag krabdag : 26/10
Actiemodel : petitie – krablot – loket
• Financiële actie : 10 – 11 november
Campagnematerialen
De voorzitter bedankt Aagje Vandewalle voor de uitleg en gaat verder met de agenda van de vergadering.
1. Verslag vergadering 30/08/07 en opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.

-

gebruik infrastructuur: volgens de statuten van de adviesraden die nog advies moesten geven
is de termijn verstreken waarbinnen er advies moet gegeven worden
Het voorstel voor het gratis gebruik van de infrastructuur wordt ter goedkeuring voorgelegd op
de gemeenteraad van 15 oktober.

-

‘deze gemeente is verkocht’: vergadering werd afgelast, er werd een nieuwe datum vastgelegd: 27 november in de raadzaal van het gemeentehuis om 20u

-

evaluatie braderie:
- de voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet en benadrukt de goede samenwerking en afspraken tussen de leden
- Ria Coussens merkt op dat er inderdaad een goede samenwerking was en dat de stand
goed was opgebouwd. Ze betreurt wel dat het plein onvoldoende bereikbaar was omdat de
straat niet werd afgesloten.
- schepen Van Lancker deelt mee dat door verschillende aanwezigen van de standen die op
het plein stonden dit signaal werd gegeven

- deelname aan de braderie is wel een goede manier om naar buiten te komen als adviesraad
of vereniging omdat je een algemeen publiek bereikt (ongeveer 50 inwoners vulden het kruiswoordraadsel in)

2. Activiteit + campagne 11.11.11
de campagne voor De Pinte bestaat uit 3 delen:
- politieke en financiële actie
- workshop scholen
- 11 november viering
1) politieke en financiële actie
Sien overloopt het verslag van het 11.11.11-comité: zie bijlage.
-

-

aan alle leden wordt gevraagd om op 26/10 zelf aan de slag te gaan met de krabloten in de eigen omgeving: werk, gezin, organisaties waarin we actief zijn,…
J leden die de krabloten willen uitdelen kunnen deze verkrijgen bij Mariska, alle
ingevulde loten moeten ten laatste op 29 november terug gegeven worden aan
Mariska
op 15 oktober worden de krabloten en de actie voorgelegd aan de gemeenteraad
J Mariska vraagt dit aan op het schepencollege
op 23 oktober doet Colette Verslyppe hetzelfde in de OCMW raad;
op zaterdag 27 oktober worden de krabloten uitgedeeld in de bibliotheek (Hilde
vraagt) en in de OWW (Sjiel vraagt); aan het OCP (vrijdag 26/10: Lieve en Mariska)
de actie wordt bekendgemaakt via de lokale media (site gemeente, nieuwsbrief Mariska,…)

Financiële actie: er zou opnieuw een verkoopactie doorgaan, niet deur-aan-deur, maar wel het verkopen van actiemateriaal op een aantal strategische plaatsen in de gemeente.
@ Aan de leden wordt gevraagd wie zich wil opgeven als vrijwilliger in het weekend van 10-11
november. Het comité stelde voor om alleen de zaterdag en de zondag materialen te verkopen,
maar personen die dit willen, kunnen ook de vrijdagavond al actie ondernemen. Er wordt telkens met
2 personen op dezelfde locatie gestaan dit voor een periode van 2 uren. Geïnteresseerden kunnen
hun naam doorgeven via Mariska.
Hans Deruyter deelt mee dat de Makro een minder goede locatie is om te staan, omdat je hiervoor
met veel vrijwilligers moet zijn die elkaar regelmatig moeten aflossen.
Ook de broodzakkenactie gaat terug door: Sjiel heeft hiervoor al alles geregeld.

2) workshop ‘goed geboerd? grote honger!’ voor scholen
Schepen Van Lancker licht toe.
De workshop gaat door van 8/10 tem 12/10. Het is een workshop voor kinderen van het 6e leerjaar.
Aan de leerkrachten werd gevraagd om een creatieve verwerking van de workshop te bezorgen aan
het gemeentebestuur, dit voor de 11 november viering. De workshop gaat door op het gemeentehuis,

dit om de drempel te verlagen en om de link naar de GROS te leggen. Uitgezonderd de verplaatsingskosten wordt de activiteit volledig gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen.
Enkele leden van de GROS komen langs voor het startmoment van de verschillende workshops:
maandag: vm en nm: schepen; dinsdag vm: Sien; dinsdag nm: Hilde; donderdag vm: Anniek; donderdag nm: schepen; vrijdag nm: schepen.
3) 11 november viering

-

tentoonstelling van de creatieve verwerkingen van de scholen n.a.v. de workshops

-

korte toespraak op de receptie over de GROS, de workshop en de campagne

-

er zal geen geschenk gegeven worden voor het ‘mooiste’ gedicht/kunstwerkje gezien de scholen reeds gratis mogen deelnemen aan de workshop

-

op 24 oktober is er een extra werkmoment voor de voorbereiding van de 11.11.11-actie,
om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis

de panelen worden klaargezet door Eddy ten laatste op vrijdag 9/11
scholen aanschrijven voor medewerking
scholen contacteren om materialen op te halen
vrijdagavond 9/11 komen vrijwilligers van de GROS om 19u30 samen in gemeentehuis
om de soep klaar te maken voor de receptie op 11 november:iedereen die wil meehelpen is
welkom !
eventueel uitdelen tomatensoep
er zal nagegaan worden of het mogelijk is om beelden mbt de millenniumdoelstellingen te projecteren tijdens de receptie

3. Actie ‘mijn gemeente is verkocht’
Nieuwe bijeenkomst van de werkgroep op 27 november in de raadzaal van het gemeentehuis om
20u.

4. Allerlei

-

Alex Van de Putte, die ontslag nam uit de GROS wegens gezondheidsredenen, heeft via mail
iedereen bedankt voor het deugddoende kaartje.

-

mail Heidi Van der Bracht: vraagt of het mogelijk is om een projectsubsidie te verkrijgen via de
GROS ten voordele van een weeshuis in Peru, dit om de slachtoffers te helpen die geleden
hebben onder de aardbeving die plaatsvond in augustus ll.
De GROS kan hier echter niet opgaan. Hilde neemt hierover contact op met de aanvrager.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 4 december 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

