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1. Toelichting project bouw weeshuis in Malindi in Kenia
De GROS gaf op de vorige vergadering positief advies op de vraag voor het gratis gebruik van
de gemeentelijke infrastructuur voor de organisatie van een benefietoptreden.
Debbie Malfait, bijgestaan door Lieve Deneef, geeft uitleg over haar project in Malindi met
betrekking tot de bouw van een weeshuis.
Het benefietoptreden gaat door op 26 september om 20u in de Veldblomme.
Sien vermeldt dat er een steunpunt 4e pijler bestaat voor de ondersteuning van dergelijke
initiatieven.
Mariska stuurt de nodige informatie door en neemt een artikel op in de volgende infokrant
mbt het optreden.

2. Verslag vergadering 10/03/2009 (zie bijlage) & opvolging
Sien overloopt de verontschuldigde leden.
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
- toekomstcongres 11.11.11: 3 leden van het 11.11.11 comité van De Pinte zijn hiernaar toegeweest. Het ging over het opstellen van een toekomstvisie, er werden geen concrete afspraken gemaakt. Momenteel is er nog niet meer nieuws hierover, als de verslaggeving rond is,
wordt dit besproken op de GROS.
- activiteit KVLV: infoavond Guinée – er werd een opbrengst van 400 euro gerealiseerd
- subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking werd goedgekeurd door de gemeenteraad
met terugwerkende kracht van 1 januari 2009. 2009 wordt een overgangsjaar.
De aanvraagformulieren en het reglement worden meegestuurd met de uitnodiging voor de
volgende vergadering + bekendmaking in de infokrant en op de website.
Op het aanvraagformulier wordt de datum van indiening gezet: eind januari.
- allerlei
- Vrienden van de Kwango: tevreden over de activiteit, goede opkomst, combinatie
van een spreker en eten is goed

- Walter: neemt contact op met Hilde Boelaert mbt 10 kansarmen die een concert van
het Festival van Vlaanderen kunnen bijwonen
- Broederlijk Delen: brunch is goed geweest, meest volk naar het einde toe
- Nona: optreden van De Kleine Kantorij ging door op 9 mei in de kerk van De Pinte,
zeer goed qua zang en orgel kwam heel goed uit
- mail Gaza betoging: er wordt afgesproken om de leden enkel te informeren mbt
ontwikkelingssamenwerking, enkel zaken ter info meegeven, niet om op te roepen tot
actie omdat dit al een standpunt inhoudt

3. Afrekening werkingskosten
Anniek licht toe. De aanwezige leden ontvangen het overzicht.
Het gaat om een overzicht van de uitgaven van de GROS in 2008 en een raming van de werkingskosten voor 2009.
In 2009 wordt het budget terug aangevuld tot 500 euro.
Bedankt aan Anniek voor het bijhouden en opstellen van een duidelijk overzicht!

4. Oproep financiering projecten ontwikkelingseducatie
1) Subsidies Ministerie ontwikkelingssamenwerking
1. Gemeentebesturen kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van projecten:
- samenwerking met landen uit het zuiden
- acties gericht op ontwikkelingseducatie in België
Het project moet doorgaan tussen 1 augustus en 31 december 2009. De subsidie bedraagt
50% van de kostprijs met een maximum van 25.000 €. De aanvraag moet uiterlijk ingediend
zijn op 1 juni.
2. Subsidies voor projecten door vzw’s
- sensibiliseringsactiviteiten door derden, privé- of openbare organisaties
- aanvraag moet 4 of 6 maanden voor de activiteit worden ingediend
- er mogen geen andere subsidies ontvangen worden van de overheid
meer info: www.dgos.be
2) Subsidies provincie Oost-Vlaanderen
Via de provincie kunnen subsidies verkregen worden voor:
- projecten in het Zuiden – organisatie door Oost-Vlamingen
- grensoverschrijdende initiatieven in welzijn en gezondheid
De aanvragen moeten ingediend worden uiterlijk op 1 april. Max. 75% van de kosten wordt
terugbetaald.
meer info: http://www.oost-vlaanderen.be/welzijn/internationalesamenwerking

5. Allerlei

-

brief ‘de 4e pijler’: vrijwilligers krijgen steun in de rug
brief wordt meegestuurd met de uitnodiging van de volgende vergadering + artikel
opgenomen in de volgende infokrant

-

vormingsessie provincie Oost-Vlaanderen: gemeenten verleggen grenzen
Sien is hiervoor ingeschreven

-

brief gemeentebestuur mbt oproep kandidaten scholenraad
Walter zit hierin in naam van de GRC

-

brief sportfunctionaris: alle leden van de adviesraden kunnen een opleiding AEDtoestel krijgen

-

het 11.11.11-comité heeft een brief gestuurd naar de verenigingen waarin ze meedelen dat ze activiteiten mbt ontwikkelingssamewerking mee willen helpen ondersteunen

-

Nona: 15 november: Roemeense maaltijd
Vrienden van de Kwango: volgende activiteit gaat door op 17 april 2010
4 oktober 2009: lancering campagne ‘mijn gemeente is verkocht’

Volgende vergadering GROS: dinsdag 25 augustus 2009 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

