Vergadering GROS

Verslag vergadering 25 augustus 2009
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde,
Gilbert Strumane, Gentiel Vanommeslaeghe, Marc Lagaert, An Defloor, Lieve Van Lancker,
Jeanine Schollaert, Debbie Malfait, Lieve Deneef
Verontschuldigd
Hans Deruyter, An Defloor, Liesbet Groffils, Marc Claeys, Walter Vlassenbroeck, Mariska Samyn
Afwezig
Bart Laureys, Ann Vandenbussche, Antoine Van Nieuwenhuyze, Geert Depestele

1. Verslag vergadering 12/05/2009 (zie bijlage) & opvolging
- infoavond Guinée: opbrengst voor Trias bedroeg 461 euro, het was een geslaagde avond
Jeanine bedankt alle aanwezigen
- contact Walter met Hilde Boelaert ivm festival van Vlaanderen, is dit gebeurd?
- websites kunnen bekeken worden ivm aanvraag projecten
- AED opleiding wordt hernomen in november (zie infokrant)
2. Adviesvraag gebruik cultuurzaal
Aanvraag Jean-Pierre Van Waeleghem voor het gratis gebruik van het OCP voor een dansvoorstelling (Armeense folkloreavond) ten voordele van NAF (project voor kinderen met nierproblemen in Armenië) op 10 oktober.
Advies
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met het gratis ter beschikking stellen
van het OCP. Voorwaarden:
- vermelden: samenwerking met GROS
- ev. toetreden als lid van de GROS
- na toestemming door het gemeentebestuur, is het gebruik gratis
- de opbrengst moet integraal naar het project gaan
3. Braderie
Vraag: mogelijkheid om een stand te krijgen op de braderie voor het project in Kenia. B. De
Bie stelde voor om de stand van de GROS uit te breiden.
De GROS stelt dat momenteel niet geweten is hoe de afspraken hierover zijn, het gemeentebestuur organiseert de braderie in samenwerking met de werkgroep.
De GROS kan moeilijk toezeggen aan de ene stand, terwijl andere leden met een aparte stand
staan, bv wereldwinkel, Nona.
Er wordt informatie ingewonnen over de afspraken mbt de braderie en eventueel kan de
werkgroep aangesproken worden voor volgend jaar.
braderie praktisch:
- voorstelling van het GROS: panelen, flyers, ...

- vanuit trekkersgroep: 6e criterium (duurzame productie en consumptie) bekendmaken:
voedselteams + sappentrapper
- Mariska stuurt werkrooster door
- alle materialen worden op voorhand bij Mariska afgezet
4. Lancering Fair Trade gemeente
- Fair trade nationeel beslist begin september
- Place Global (via Wereldcentrum): activiteit op 3 oktober op gemeenteplein van 14-17 uur –
voornamelijk activiteiten voor kinderen
- lijst voor vrijwilligers wordt doorgestuurd door Mariska
- in september nog een vergadering van de trekkersgroep
- alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op het officieel moment
latere fase: trekkersgroep zal alles verder opvolgen en uitbreiden, bv naar kledij
5. Allerlei

-

Opmerking Philippe: fair-trade: documentaire in Terzake over het onderwerp dat veel
prodcuten ver van ‘fair’ trade staan. Dit zou een boeiende documentaire kunnen zijn
om samen eens te bekijken.

-

startmoment 11.11.11 op 19 september om 10u in de Sfinx met filmvoorstelling

-

16 oktober: filmvertoning ‘Lemon Tree’. Davidsfonds gaat na hoe ze hieraan kunnen
meewerken.

-

Vraag vanuit Voedselteam: advies GROS om brandverzekering te betalen.
opm: Voedselteam is gestart binnen kader duurzaamheid van de gemeente, niet binnen Fair trade. De GROS voelt zich niet bevoegd om hierover advies te geven.

-

11.11.11 wil activiteiten spreiden over het jaar 2010: organisatie van een fietstocht op
30 mei. De Pinte is één van de 11 gemeenten van de fietslus.

-

Het overzicht van de financiële resultaten van 11.11.11 wordt toegelicht. Gemiddelde
opbrengst per inwoner: 1,34 €. Totaal 2007= 13.389 €, 2008= 15.673 €.

-

Subsidiereglement was goedgekeurd. Op vraag van Colette Verslype om in de tekst
‘jaarlijkse verslagen’ te veranderen in ‘activiteitenverslag’. Dit wordt herbekeken.

-

mail van Ria: toelichting Wereldsolidariteit ‘waardig werk’:
- ervaringsreis Benin + schone kleren in de gemeente

-

solidariteitsavond Vrienden van de Kwango gaat door op 17/04/2010 met prof. Marleen Temmerman.

-

29 augustus: The Big Ask.

KVLV groep (Guinée) hebben contact met Unicef om een project te starten rond hygiene. 4 vrouwen van Guinée waren hier op bezoek: hebben heel wat geleerd bv wasmachine volgens oud model daar namaken. Goed dat er een vervolg is. In Guinée
zouden een 10-tal dorpen beginnen met onderwijzen rond hygiëne.

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

