Vergadering GROS

Verslag vergadering 9 september 2008
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hans Deruyter, Hilde Vande
Velde, Jan Milh, Walter Vlassenbroeck, Bart Laureys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lieve Van Lancker,
Mariska Samyn
Verontschuldigd
Ann Vandenbussche, Marc Lagaert, Willy Eechaute, Gentiel Vanommeslaeghe, Liesbet Groffils, An
Defloor
Afwezig
Geert Depestele

De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.
1. Verslag vergadering 24/06/2008 (zie bijlage) & opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.

-

Het schepencollege heeft de brief van de Wereldwinkel mbt de locatie beantwoord. De gemeente vermeldt hierin dat het moeilijk is om deze zaak op te lossen en stelt voor dat de
W.W. zelf op zoek gaat naar een nieuwe locatie. De Wereldwinkel merkt op dat er reeds veel
inspanningen werden gedaan om een nieuwe locatie te vinden.
De gemeente zou eventueel wel bereid zijn om steun te verlenen aan de W.W. om andere optie mogelijk te maken. Er moeten nog besprekingen volgen met de vzw Parochiale Werken.
Binnenkort wordt er ook een schattingsverslag verwacht voor eventuele aankoop.
De brief wordt meegebracht naar de volgende vergadering.

-

Voor de vergadering van de GROS is de trekkersgroep FairTrade gemeente bijeengekomen.
zie verslag werkgroep

-

brief Lionsclub: wordt verder opgevolgd

2. Activiteit braderie.
De braderie gaat door op zondag 14 september.
- stand: 6x3 m
- materiaal: tent + tafels
- wie: Hilde, Ria, Sien, Hans, Philippe, Mariska
- De stand wordt opgesteld in 2 delen: Fair Trade en info leden GROS.
- Activiteiten: stickertjes ‘ik ben verkocht’ + wedstrijd combineren: leden – kernwoord activiteiten.
- Er worden cadeautjes gegeven uit de Wereldwinkel.
- Paul zorgt voor de affiche van de leden van de GROS + staanders

3. 11.11.11 campagne

-

startdag campagne: 20 september

-

11-november viering: uitnodigen van een gastspreker

-

De gemeente heeft ingetekend op vzw Zinloos geweld. De tegels zijn besteld voor alle scholen en voor het gemeentehuis. De voorstelling hiervan gaat door op de 11 november viering.
Tijdens de ceremonie buiten wordt de tegel aan het gemeentehuis onthuld. Tijdens de receptie in de raadzaal ontvangen de schooldirecties een tegel en een infopakket.

-

De tentoonstelling wordt opgezet door Eddy en Mariska.

broodzakkenactie gaat opnieuw door
campagne wordt toegelicht op de volgende GROS-vergadering
11.11.11-comité werkt alles verder uit
filmvoorstelling op 25 oktober
Michel Dedain organiseert een rockvoorstelling ten voordele van 11.11.11 in de Veldblomme:
jonge muzikanten uit Zevergem en omstreken treden op, waarschijnlijk gaat dit door op 19/12
Voor de scholen gaan er opnieuw workshops door van 6 tot 10 oktober. Schepen Van Lancker
merkt op dat de aanwezigheid van iemand van de GROS positief onthaald werd vorig jaar. Dit
jaar is Lieve aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag; Anniek op donderdagochtend en Hilde donderdagnamiddag.

Ook de financiële campagne gaat opnieuw door.

4. Ontwerp subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
Het dagelijks bestuur kwam samen op 25 augustus voor de voorbereiding van een ontwerpreglement.
Onderdelen
- werkingskosten GROS
- wekingskosten leden GROS
- bijdrage koepel 11.11.11
- projecten lidorganisaties
- projecten derden
- noodhulp
Er wordt vertrokken van 60/40: 60% werkingskosten en educatieve activiteiten leden + 40% projecten
in het zuiden
concreet: 2.400 € werkingskosten en educatieve activiteiten leden
1.600 € projecten zuiden (volgens huidige verdeelsleutel)
- op langere termijn streven naar 40/60 verhouding
opmerkingen leden:
artikel 2
- in de cultuurraad krijgen de verenigingen een basissubsidie van 50 €: proberen te vermijden
dat verenigingen gaan ‘shoppen’ bij de verschillende adviesraden
- bedrag van de 60% dat niet wordt opgebruikt voor eind van het jaar gaat naar de projecten in
het zuiden

artikel 3
- subsidievoorwaarden inhoudelijk linken aan de doelstellingen van de GROS + op grondgebied van De Pinte
- projecten indienen tegen een vaste datum
- budget verdelen volgens belangrijkheid (leden met lokale werking – leden zonder lokale werking - derden)
- indien de budgetten overschreden worden wordt prioriteit gegeven aan leden met lokale
werking – leden zonder lokale werking - derden
artikel 5
- vermelden welke kosten er in aanmerking komen voor subsidiëring
- omschrijving ‘bewezen’ kosten + inhoudelijkheid beter omschrijven
- pt 4: meer duidelijkheid rond winst
- als er al gemaakte kosten zijn bij een project dat uiteindelijk niet doorgaat: wat dan?
J nieuwe beoordeling door de GROS
extra artikel voorzien rond noodhulp: is reeds voorzien op de begroting

5. Allerlei

-

geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel: 6 en 7 december 2008 in de raadzaal van het gemeentehuis

-

filmvoorstelling 11.11.11: zaterdag 25 oktober in het OCP

-

8 november: Grosso Mundo fuif van de GROS Deinze in jeugdcentrum Brieljant

workshops in het kader van de 11.11.11-campagne: 6 -10 oktober:
Wat wil je later worden?
Naaister in een sweatshop, die altijd maar weer paraat moet zijn om overuren te kloppen? Arbeidster op een druivenplantage, die amper genoeg verdient om haar kinderen eten te geven?
Bouwvakker die zijn leven bedreigd ziet omdat hij zijn mond durft opendoen?
Wellicht heb je wel mooiere toekomstdromen.
De jacht naar winst maakt die voor velen onbereikbaar. De gevolgen voel je in deze actieve
WERK-winkel. In kleine groepjes komen we al spelend te weten wat er wereldwijd misloopt
met arbeid. We zoeken ook uit wat we daar samen aan kunnen doen. Strijd mee met 11.11.11
voor waardig werk in de wereld. En dan nu… aan ’t werk!

Volgende vergadering GROS: dinsdag 14 oktober 2008, 20 u (raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

