Vergadering GROS

Verslag vergadering 24 juni 2008
Aanwezig
Sien Van Boven, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde, Walter Vlassenbroeck, Bart Laureys, Liesbet Groffils, An Defloor, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Philippe Van Petegem, Ann Vandenbussche, Jan Milh, Antoine Van Nieuwenhuyze, Gentiel Vanommeslaeghe
Afwezig
Geert Depestele, Marc Lagaert, Hans Deruyter

De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.
1. Verslag vergadering 13/05/2008 (zie bijlage) & opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.

-

Het dagelijks bestuur spreekt een datum af voor bespreking en opmaken van een subsidiereglement.

-

Oxfam Wereldwinkel De Pinte schreef een brief naar het schepencollege mbt de locatie van
de Wereldwinkel. Sien leest de brief voor.
Schepen Van Lancker deelt mee dat de gesprekken gestart zijn, maar dat er momenteel nog
niet meer informatie kan gegeven worden.
De GROS onderschrijft deze brief.

-

Voor de vergadering van de GROS is de trekkersgroep FairTrade gemeente bijeengekomen.
Momenteel wordt de focus gelegd op de handelaars en horeca. Een aantal zijn reeds geïnteresseerd om mee te doen.
In het najaar is het de bedoeling om via de algemene vergadering van de GRC een oproep te
doen naar de verenigingen.

-

brief Lionsclub: Bart Laureys volgt dit verder op als voorzitter van de GRC

-

brief Cunina vzw: inhoudelijk gaat het over een optreden van Marleen Merckx en de activiteit
gaat door in het OCP. Het schepencollege besliste om het OCP niet gratis ter beschikking te
stellen. De bedoeling van het gratis ter beschikking stellen van de zalen is bedoeld voor verenigingen van De Pinte.

VELT: het schepencollege volgde het advies van de GROS, VELT krijgt reeds subsidie van de
gemeente via de GRC.

2. Activiteit braderie.
De braderie gaat door op zondag 14 september.
- De stand wordt ingedeeld in 2 delen: enerzijds de campagne ‘FairTrade gemeente’ en anderzijds de
leden van de GROS.
- Voor het Fair Trade gedeelte wordt er opnieuw gewerkt met de stickertjes en wordt een stand van
zaken voorgesteld.
- Er wordt nagegaan of er een workshop of spel kan georganiseerd worden. Mariska stuurt een mail
door naar de leden met mogelijke workshops.
- Er wordt een grotere infostand aangevraagd.

3. 11.11.11 campagne
Hilde deelt mee dat het 11.11.11-comité is bijeengekomen en dat volgende zaken opnieuw doorgaan:
broodzakkenactie, financiële actie via de infokrant en de 11 november-viering.
Schepen Van Lancker deelt mee dat ze alles geregeld heeft om voor de scholen opnieuw workshops
te laten doorgaan en dat er in het kader hiervan kunstwerkjes worden gemaakt. De workshops gaan
door van 6 tot 10 oktober.
Sjiel en Sien hebben de startdag gevolgd van 11.11.11. Het thema voor dit jaar is ‘Waardig Werk’. Er
is een spreker uitgenodigd die op de 11-november-viering een toespraak zal houden nadat Sien een
inleiding geeft. Op de viering zal er opnieuw iets van eten gegeven worden ivm ‘schaft-tijd.
Opm: er moet wel op gelet worden dat de 11.11.11-campagne voldoende te combineren is met de 11november-viering.
Het 11.11.11-comité wil graag uitbreiden naar de jeugd en zal hiervoor ondersteuning krijgen vanuit
het provinciaal 11.11.11 secretariaat. Dit met de bedoeling om in 2009 een groter comité te hebben.
Voor de financiële actie zal er ook opnieuw een verkoopactie van campagnemateriaal doorgaan.
Er is vanuit 11.11.11 een filmaanbod rond het thema. Mariska gaat na wanneer het OCP vrij is, voorstel is 24 oktober. De campagne begint vanaf 26/10. Mariska verwittigt Hilde wanneer de filmavond
kan doorgaan.
In de infokrant van september wordt dit opgenomen.
Bart Laureys stelt voor om een paneel te maken waarop alle leden van het GROS vermeld staan.
4. Allerlei

-

vraag Jeanine Schollaert – KVLV
De KVLV organiseert op 13 maart een infoavond over Guinee in de Veldblomme. Ze vragen of
het mogelijk kan zijn om hiervoor samen te werken met de GROS om een ruimer publiek te
bereiken. De voorzitter, Marianne Aerssens, geeft meer informatie door aan Mariska na de
volgende vergadering van de KVLV.
De GROS staat hier alvast achter om dit samen te doen.

-

programmatie-vzw
Bart Laureys deelt mee dat er activiteiten kunnen georganiseerd worden bv tussen cultuur en
GROS; er is voldoende budget voorzien, waar er momenteel weinig mee gebeurt.
Er moet eerst een protocol opgesteld worden om mogelijke initiatieven te laten doorgaan.

Momenteel wordt enkel het budget voor het Festival van Vlaanderen hiermee geregeld.
In het kader van bv. FairTrade gemeente kan er een activiteit georganiseerd worden met een
vereniging.

-

financieel verslag 11.11.11
Schepen Van Lancker overloopt kort de resultaten van de 11.11.11 campagne 2007.
De Pinte zamelde 898 € in met de lokale actie en 2.328 € via overschrijvingen, wat komt op
een totaal van 3.226 €. Samen met het bedrag van de vaste giften en de toelage van de gemeente krijgen we een totaal bedrag van 13.389,04 €.
Per inwoner komt dit op een bedrag van 1,14 €. Het gemiddelde in Oost-Vlaanderen is 0,73
€/inwoner.
In vergelijking met 2006 blijkt dat het bedrag van de lokale actie het verschil maakt.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 9 september 2008, 20 u (raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

