Vergadering GROS

Verslag vergadering 13 januari 2009
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Hans Deruyter, Hilde Vande Velde,
Marc Claeys, Gentiel Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Walter Vlassenbroeck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Liesbet Groffils, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Ria Coussens, Ann Vandenbussche, An Defloor
Afwezig
Geert Depestele

De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.
Sien leest de e-mail voor van Jan en Hilde Milh. Zij zullen niet langer naar de vergaderingen
van de GROS komen en worden vervangen door Marc Claeys en plaatsvervanger Gilbert
Strumane.
1. Verslag vergadering 09/12/2008 (zie bijlage) & opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.

-

op 13 december ging een optreden door in de Veldblomme: Zevergem Rockt ten voordele van 11.11.11: dit was een schitterende optreden, heel begeesterend; de opbrengst was 1.640 €

-

vraag KVLV: SC keurde de aanvraag goed voor het gratis gebruik van de Veldblomme,
KVLV vraagt aan de GROS welke ondersteuning ze nog nodig hebben

2. Ontwerp subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
art.1.
- definitie van noord- en zuidwerking voorzien als voetnoot
- Bedrag van de Noordwerking dat niet wordt opgebruikt gaat naar de Zuidwerking
- werkingskosten vervangen door werkingstoelage
art.2.
- werkingstoelage
- gemeentelijke adviesraad
art.3.
- geen verwerving van goederen voor de initiatiefnemer

- Indien het beschikbaar budget wordt overschreden, krijgen ingediende projecten van leden
van de GROS voorrang
art. 4.
- titel: Zuidwerking
- 50 % wordt verdeeld onder de overige leden van de GROS met een Zuidwerking
art.5.
- werkingstoelage: aanvraagformulier en conform de voorwaarden
- toelage voor educatieve en sensibiliserende activiteiten
1. ... aansluit bij de doelstellingen van de GROS ...
2. Na het beëindigen van de activiteit ... overzicht van de uitgaven
3. indieningsdatum van de 2 aanvraagformulieren

3. voorstelling Damiaanactie
Bart Laureys stelt kort de Damiaanactie voor 2009 voor. Het actieweekend is 23-25 januari.
De pygmeeën, de oudste bevolkingsgroep van Afrika loopt gevaar. Er heerst een ware leprahaard. Daarom richt Damiaanactie in 2009 zijn campagnepijlen op de pygmeeën. Een volk dat
vandaag te vaak met de dood wordt geconfronteerd. Dat veel te vaak het witte masker moet
dragen. Wit: de kleur van de rouw.

4. Allerlei

-

begroting 2009:
- 4.500 € subsidies ontwikkelingshulp
- 1.500 € werkingskosten

-

Campagne Vredeseilanden: Hans deelt mee dat tijdens het weekend van 16-18 januari
de campagnematerialen verkocht worden, dit opnieuw in samenwerking met de scouts
(Makro) en met Jokri en de catechisten (B. de Gieylaan). Vredeseilanden helpt kleine
boeren en boerinnen in het Zuiden aan een plaats op de markt, zodat ze een waardig
inkomen verwerven, dit jaar staat Nicaragua in de kijker. Op de website kan een campagnefilmpje worden bekeken.

-

brief 11.11.11: er werden een aantal stellingen geformuleerd mbt de toekomst van
noord-zuidbewegingen, 11.11.11 vraagt reacties vanuit de lokale verenigingen hierop.
Mariska stuurt de tekst per mail naar de leden.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 10 maart 2009 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

