Vergadering GROS

Verslag vergadering 18 december 2007
Aanwezig
Sien Van Boven, Anniek Decock, Hans De Ruyter, Hilde Vande Velde, Ann Vandenbussche, Marc
Lagaert, Gentiel Vanommeslaeghe, Ria Coussens, Bart Laureys, Walter Vlassenbroeck, Liesbet Groffils, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Philippe Van Petegem, Antoine Van Nieuwenhuyze, Geert Depestele, An Defloor, Lieve Van Lancker
Afwezig
Jan Milh

De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.
Enkele opmerkingen:
y Sjiel Seynnaeve heeft per brief ontslag genomen als lid van de GROS. Zij blijft wel actief lid
van het 11.11.11-comité en Oxfam.
y Guy Blomme heeft per mail meegedeeld dat hij ook niet langer lid is van de GROS.
y Ria Coussens heeft zich kandidaat gesteld om als lid van de GROS deel uit te maken van het
dagelijks bestuur. Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

1. Verslag vergadering 04/10/07 en opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.
y
y
y

Opvolging advies infrastructuur: wordt besproken in het dagelijks bestuur.
Hilde Vande Velde heeft contact opgenomen met Heidi Van der Bracht en meegedeeld dat
het niet de bedoeling is van de GROS om activiteiten financieel te ondersteunen.
Het advies dat werd gegeven mbt de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking wordt meegestuurd met de volgende uitnodiging.

2. Kandidatuur geïnteresseerde inwoner
Liesbet Groffils is kandidaat om lid te worden van de GROS. Na een korte voorstelling van de aanwezige leden, stelt Liesbet zich voor. Liesbet was vroeger reeds vrijwilliger in Limburg bij onder meer
11.11.11.
De voorzitter verwelkomt Liesbet als nieuw lid (geïnteresseerde inwoner).

3. Evaluatie 11.11.11
- politieke actie
De krabloten werden positief onthaald, inwoners waren steeds bereid om deze in te vullen.

- financiële actie
Er werden voor ongeveer 1.000 EUR producten verkocht.
De leden ervaren de actie als zeer positief en voor herhaling vatbaar.
Liesbet stelt voor om de jeugd meer te betrekken bij dergelijke acties.
- workshop scholen
Alle leerkrachten en leerlingen waren tevreden over de workshop. De leden merken op dat het goed
was dat de workshop doorging in de raadzaal. Ook deze activiteit is voor herhaling vatbaar.
- 11 november viering
y Kunstwerkjes van de kinderen waren inhoudelijk zeer sterk.
y De speech van Sien was heel goed en vlot.
y De tentoonstelling was mooi opgebouwd.
y Tomatensoep was bijzonder lekker en werd enorm gesmaakt.
y Oudstrijders zijn tevreden dat dit kan blijven doorgaan
y Mbt het geschenkje voor de scholen, werd op voorhand gecommuniceerd dat dit de workshop
was.
y Er wordt gevraagd om de tentoonstelling langer te laten staan.

4. Actie ‘mijn gemeente is verkocht’
Sien overloopt het verslag van de werkgroep d.d. 27/11/2007.
Voorstel is om op de Algemene vergadering van de GRC een degustatie te organiseren.

5. Logo GROS
Alle ingestuurde voorstellen worden overlopen. De aanwezigen kiezen er een aantal uit en op basis
hiervan werd uiteindelijk nr. 23 gekozen, mits er nog enkele wijzigingen worden aangebracht. De ontwerper van logo is Julien Mathys en hij wordt uitgenodigd op de volgende vergadering voor het ontvangen van een geschenkje.

6. Planning Wereldsolidariteit 2007-2008
Ria Coussens overloopt de planning van Wereldsolidariteit. Er is aandacht voor volgende thema’s:
- thema ‘de kracht van vrouwen’
- draagkrachtverbreding
- schone spelen in Peking
- schone kleren in de gemeente
- “een appel voor de dorst”: inzamelacties t.v.v. Wereldsolidariteit
De acties zijn gepland voor februari – maart. Geïnteresseerden kunnen terecht bij Ria voor meer uitleg
(ria.coussens@skynet.be). Als bijlage een overzicht.
De campagne ivm ‘schone kleren’ kan opgenomen worden in de actie ‘mijn gemeente is verkocht’.

7. Overzicht ‘Inventarisatie beleidsinstrumenten van de Oost-Vlaamse gemeenten – 2007’
Verdaagd naar de volgende vergadering.

8. Allerlei

-

Broederlijk Delen
De startavond gaat door op 16 januari in Gent. Op 16 maart wordt een solidariteitsbrunch georganiseerd in de Vrije Basisschool tussen 9u en 13u. Voor meer informatie kun je terecht bij
An Defloor of Ann Vandenbussche.

-

Vredeseilanden
De campagne gaat door op 11, 12 en 13 januari. De scouts staan aan de Makro van 10-18u
om te verkopen. In De Pinte wordt er actie gevoerd aan de Contact gb en op het gemeenteplein wordt een tent opgezet als vertrekpunt en om de actie zichtbaarder te maken. Er zijn nog
enkel leden van de GROS die zich opgeven als vrijwilliger om mee te helpen.

-

Damiaanaktie
Het actieweekend gaat door in het laatste weekend van januari. De organisatie gebeurt vanuit
Deinze. In de kerk van De Pinte wordt een toelichting gegeven over de actie en is er een stiftenverkoop. Het actieland is Rwanda.

-

De Oxfam geschenkenbeurs heeft 12% meer opgebracht dan het vorig jaar.

-

Een mogelijke gezamenlijke actie van de GROS zou het organiseren van een filmavond kunnen zijn.
Op de activiteit van het Wereldcentrum, waar enkele leden naar toe gingen, was een optreden
van Ronny Mosuse en tegelijkertijd werd een film vertoond. Kan deze film gehuurd worden ?

Sien overloopt de e-mail van schepen Van Lancker die verontschuldigd is. In de beleidsvisie
van het gemeentebestuur gaat één van de 10 actiepunten over ontwikkelingssamenwerking
‘Met een ruime kijk op de wereld’. Dit benadrukt de bereidheid van het bestuur om op een positieve manier samen te werken.

Volgende vergadering GROS: woensdag 13 februari 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

