Vergadering GROS

Verslag vergadering 13 mei 2008
Aanwezig
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Verontschuldigd
Ria Coussens, Bart Laureys
Afwezig
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De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.
twee puntjes worden toegevoegd aan punt 4: activiteit braderie + vraag Cunina vzw
1. Verslag vergadering 08/04/2008 (zie bijlage) & opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.
De uiteenzetting door Jeanine Schollaert was heel boeiend. Dergelijke activiteiten zijn zeker voor herhaling vatbaar. Eventueel kan de uiteenzetting volgend jaar herhaald worden als de reportage afgewerkt is.
In infokrant wordt opgenomen dat het Rode Kruis voortaan samenwerkt met Oxfam Wereldwinkel voor
het geven van geschenken. Bloedgevers krijgen de keuze om een geschenk te kiezen uit het gamma
van de Wereldwinkel produkten.
2. Toelichting provinciale vormingsavond ‘gemeenten verleggen grenzen...’.
Schepen Van Lancker en Sien gingen hier naartoe. Uit de verschillende workshops werd gekozen om
de workshop ‘beleidsnota en subsidiereglement’ te volgen.
Het opstellen van een beleidsnota houdt in dat er een visie wordt opgemaakt en daar wordt een meerjarenplanning aan gekoppeld. Met de opmaak van een subsidiereglement is het de bedoeling dat aan
de leden een subsidiebedrag kan gegeven worden voor de organisatie van de activiteiten.
opmerkingen

-

met de huidige verdeelsleutel gaan de subsidies hoofdzakelijk naar de NGO’s

-

korte discussie over de locatie van de Wereldwinkel: kan de GROS hierin tussenkomen tav
gemeente  de Wereldwinkel stelt eerst de vraag aan het schepencollege en daarna wordt
hierover advies gevraagd aan de GROS

tegen het najaar een voorstel uitwerken over een projectsubsidiereglement op basis van bestaande subsidiereglementen, dit ontwerpreglement wordt opgesteld door het dagelijks bestuur en wordt daarna besproken op de algemene vergadering

-

de aanwezigen ondersteunen het idee om lokale verenigingen te ondersteunen in hun activiteiten via gemeentelijke subsidies

-

op de vormingsavond werd een brochure uitgedeeld ‘Praktische handleiding voor een stedelijk
beleid - Fiches voor een goed lokaal Noord-Zuidbeleid’, uitgegeven door 11.11.11
deze fiches zijn te downloaden op www.11.be/gemeente

3. Campagne ‘Mijn gemeente is verkocht’
Reeds een aantal leden zijn rondgegaan naar de winkels en de horeca.
- An: bakkerij Rutsaert vraagt of er een oplossing kan geboden worden indien de produkten niet op tijd
worden verkocht, bv. nieuwe produkten geven als de vervaldatum bijna bereikt is
- Tine: Voeding Vyncke is vragende partij
- Anniek: - Miro: heel enthousiast: heeft reeds Fair Trade koffie
- Il Mondo Di Miccoli: hebben een bepaald genre van cliënten en kunnen hun manier van
werken moeilijk veranderen
- Poldergoed: vrij afstandelijk, maar misschien een pakket van snoeprepen laten testen
- Walter: bakkerij Pierre: moet nog voorgelegd worden aan de baas
- Sien: - café De Roos: niet bijzonder geïnteresseerd
- De Kok & zijn Vrouw: geïnteresseerd
- slagerij Joël: geïnteresseerd
De lijst van de handelaars wordt nog een doorgestuurd naar alle leden om eventueel nog aan te vullen.

4. Allerlei
- vraag Lionsclub: deze vraag werd doorgeschoven door de GRC omwille van het karakter van de
vereniging
De GROS stelt zich de vraag of de GRC heeft meegedeeld aan de Lionsclub dat hun vraag werd
doorgeschoven naar de GROS. De leden stellen zich ook de vraag waarom deze procedure werd
gevolgd gezien de Lionsclub inhoudelijk niet echt iets met ontwikkelingssamenwerking te maken heeft.
- filmvoorstelling VELT: vraag om financiële ondersteuning voor de filmvoorstelling ‘Our Daily Bread’
De GROS adviseerde dat er hierover geen advies kan gegeven worden gezien het onderwerp van de
film niet gelinkt kan worden aan de doelstellingen van de GROS.
- brief Cunina vzw: vraagt voor het gratis of goedkoper gebruik van het OCP voor het organiseren van
een activiteit op 9 september:
De GROS staat hier positief tegenover en stelt voor om hier zelf een activiteit aan te koppelen. Als
de vzw meer informatie geeft over de inhoud van hun activiteit kan de GROS een voorstel geven
tot samenwerking.
De GROS vraagt dus of Cunina vzw wil samenwerken en om meer informatie door te geven. Indien er
samengewerkt kan worden, stelt de GROS voor om het OCP gratis ter beschikking te stellen.

- activiteit Davidsfonds
Omwille van hun 75-jarige viering organiseert het Davidsfonds De Pinte-Zevergem een cultuurhistorische zoektocht. Dit van zondag 11 mei tot zondag 15 juni.
- activiteit braderie: wordt behandeld op de volgende vergadering
Aan de leden wordt gevraagd om alvast eens na te denken over mogelijke activiteiten tegen de volgende vergadering.
-

Volgende vergadering GROS: dinsdag 24 juni 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

