Vergadering GROS

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

De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.
Liesbet Groffils zette op 13 oktober 2008 een dochter, Janne, op de wereld. Er werd een geschenkje gegeven uit naam van de GROS.
1. Verslag vergadering 14/10/2008 (zie bijlage) & opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.

-

Sien merkt op dat het belangrijk is om de besprekingen binnen de GROS objectief te
houden, met name haar betrokkenheid met de Wereldwinkel tov de GROS.

-

De gemeenteraad keurde op 24/11/2008 de verdeling van het krediet ontwikkelingssamenwerking goed. 1.900 euro werd gestort ten voordele van 11.11.11., de rest
werd verdeeld onder de andere verenigingen.

-

evaluatie 11.11.11 campagne
- broodzakkenactie: weinig zakken gezien, viel wel samen met verdeling van broodzakken door IKEA
- filmvoorstelling: goed, geen overdreven grote opkomst, maar viel samen met veel
andere activiteiten; Antoine Van Nieuwenhuyze deelt mee dat het etentje van het ACV
volgend jaar doorgaat op 24/10/2009;
Mariska gaat een datum na voor een activiteit in het OCP in 2009, voorstel: 23/10
- op 13 december is een optreden in de Veldblomme: Zevergem Rockt
- op 27/10 werd een schafttijd georganiseerd voor het gemeentepersoneel: voor herhaling vatbaar, schepen Blomme stond in voor de bereiding van de tomatensoep
- workshops scholen: allemaal goed verlopen
- tentoonstelling scholen: prachtige werkjes werden gemaakt, het provinciaal secretariaat van 11.11.11 heeft gevraagd of ze de werkbak die gemaakt werd door de Vrije
Basisschool De Pinte mogen hebben als de school ze niet meer nodig heeft
- Zuid-Afrikaanse dames: goede voordracht en leuk om achteraf nog te kunnen bijpraten; de dames hadden geen vertaling nodig en dit gaf wel een meerwaarde aan de receptie
- er was een goede sfeer/positief gevoel tijdens de receptie

- aan Bart Laureys worden excuses aangeboden omwille van het niet verwittigen dat
er geen vertaling nodig was tijdens de receptie
- Paul Deridder maakte een mooi foto-overzicht van de 11 november viering, welgemeende dank van de GROS hiervoor!
(kunnen deze foto’s eventueel op de website van de gemeente komen?)
- ook de leden die instonden voor het maken van de soep worden bedankt, ook dit
was opnieuw een succes
- verkoop materialen: heel goed verlopen: iets meer dan 1.00 euro werd verkocht, dit
is 200 euro meer dan in 2007
2 opmerkingen: verkopers moeten overschrijvingen bij zich hebben en er ging geen
verkoop door in Zevergem
- campagne Waardig Werk loopt nog door tot volgend jaar, vakbonden zullen nog een
aantal zaken doen naar de bedrijven toe; Ria volgt dit verder op
- de overschrijvingen werden voor de eerste maal niet in de infokrant rondgedeeld,
maar als afzonderlijke post, dit wegens grote veranderingen bij De Post
Er zal nagegaan worden of de overschrijving eventueel als blad kan opgenomen worden in de infokrant.

-

de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel ging door in de raadzaal van het gemeentehuis op 6 en 7 december en was opnieuw een succes

2. Ontwerp subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
art.1.
N: max 60%
Z : min 40%
wijzigingen in reglement: educatieve en sensibiliserende activiteiten
art.3.
verenigingen die lid zijn van de GROS en anderen
- inhoudelijk gelinkt zijn
- doorgaan op grondgebied van De Pinte
- geen verwerving van goederen
- opbrengsten moeten besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking
Indien het beschikbaar budget wordt overschreden, krijgen ingediende projecten van leden
van de GROS voorrang
art. 4.
best bespreken indien er meer betrokken leden aanwezig zijn
- stimuleren van alle leden van de GROS om een lokale werking uit te bouwen
- verschil van huidige verdeling van gelden waaraan geen voorwaarden werden gekoppeld
Datum van indiening moet zeker vermeld worden: eind oktober.
De rest van het ontwerp reglement wordt besproken op de volgende vergadering.

3. vraag KVLV
De KVLV organiseert op vrijdag 13 maart een voorstelling van de inleefreis naar Guinée door
Jeanine Schollaert. Ze vragen om gebruik te kunnen maken van het gemeentelijk materiaal
en de zaal. Ze vragen ook aan de GROS om eventueel ondersteuning te geven tijdens deze
avond.
De GROS wil hieraan meewerken en dus kan de infrastructuur (Veldblomme) gratis gebruikt
worden.

4. Allerlei

-

data vergaderingen GROS 2009
- 13 januari
- 10 maart
- 12 mei (voorbereiding braderie)
- 25 augustus
- 20 oktober (voorbereiding 11.11.11)
- 24 november

Volgende vergadering GROS: dinsdag 13 maart 2009 om 20 u (raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

