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De voorzitter verwelkomt iedereen en overloopt de verontschuldigde leden.
1. Resultaten Toekomstcongres van de Noord-Zuid beweging – Aagje Vandewalle
Aagje (11.11.11 Nationaal) geeft toelichting over de resultaten van het toekomstcongres.
De teksten zijn terug te vinden op www.11.be.
- de besluiten van het congres werden bekrachtigd op de Algemene Vergadering van 11.11.11
in mei
- opmaak planning om doelstellingen, besluiten, ... te realiseren
- besluit op Raad van bestuur 11.11.11 in december
- 23/01/2010: verklaring van Brussel: publieksevent – iedereen welkom
Inhoud
- meerjarenplan 2008-2013: voor alle NGO’s
- strategische planning 2011-2013: bijsturing mogelijk van het meerjarenplan, in de strategische planning worden inhoudelijke opmerkingen opgenomen
- beslissingstraject Meerjarenplan rond bewegingswerk
3 belangrijke stellingen
- communicatie naar doelgroepen
- structurele verbreding naar milieu
- versterken imago
Op basis van deze stellingen wordt een korte discussie gehouden.
2. Verslag vergadering 25/08/2009 (zie bijlage) & opvolging
- An Defloor was aanwezig op de vergadering van 25/08, stond ook bij de verontschuldigde
leden.
- punt 2 – Armeense avond: het SC ontving hiervoor een bedanking + er wordt nagegaan of
er voldaan werd aan de voorwaarden

- stand braderie: totstandkomen van afspraken hieromtrent: worden autonoom opgemaakt
door de werkgroep; de GROS kan bv advies geven aan de werkgroep
Dit wordt verder besproken op de volgende vergadering, de brief die wordt opgestuurd naar
de verenigingen wordt meegestuurd als bijlage.
3. Toekenning subsidies ontwikkelingssamenwerking
Sinds 2009 geldt het nieuwe subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking. Mariska
maakte een overzicht van de aanvragen voor werkingskosten en activiteiten. 4 lidverenigingen van de GROS dienden een dossier in. Gezien 2009 een overgangsjaar is voor de
toepassing van het reglement, werden de aanvragen soepel behandeld. Iedereen die een
dossier indiende, zal na de goedkeuring een brief ontvangen met daarin eventuele opmerkingen. Met deze opmerkingen moet voor volgende aanvragen rekening worden gehouden.
Voor 2009 werd 4.500 € voorzien op het krediet ontwikkelingssamenwerking.
De verdeling werd gebaseerd op het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking.
Werkingstoelage
- Nona vzw: 100 €
- Vrienden van de Kwango: 100 €
- Oxfam Wereldwinkel De Pinte: 100 €
- Broederlijk Delen: 100 €
Toelage voor educatieve en sensibiliserende activiteiten
- Nona vzw: 250 €
- Vrienden van de Kwango: 250 €
- Broederlijk Delen: 215 €
Toelage zuidwerking
- Vredeseilanden
- Broederlijk Delen
- Wereldsolidariteit
- De Vrienden van de Kwango
- Nona vzw
- Damiaanactie
- 11.11.11

275 €
275 €
275 €
275 €
275 €
275 €
1.735 €

De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met deze verdeling van het krediet. Er wordt
wel gevraagd om de actieve betrokkenheid met de GROS aan te tonen.
De overige verenigingen die activiteiten hadden tussen 1 september en 31 december 2009,
dienen hun subsidieaanvragen in ten laatste tegen 31 januari 2010.
Vanaf 2011 moeten de aanvragen ook telkens binnen zijn tegen 31 januari 2011. Dit gaat dan
over de werkingskosten en de activiteiten die in 2010 werden gedaan.
4. 11.11.11 campagne 2009
- inhoud: campagne Waardig Werk
- politieke campagne: nagelbord: iedereen klopt een nagel op de kaart van De Pinte waar
hij/zij woont en ondertekent de petitie

- financiële campagne: Mariska maakt een lijstje op voor de verkoop van de 11.11.11 producten bij bakkers, GB Contact en mailt dit door naar de leden. Het verkoopweekend gaat door
op 14 en 15 november.
- 11-november viering
- er zal opnieuw soep worden gegeven/hapje
- inhoudelijk: in samenwerking met OCMW over vluchtelingen/asielzoekers
- Lieve vraagt om de link met vrede zeker te voorzien, moet goed gekaderd worden
- 26/10: schafttijd voor het personeel: soepmaaltijd
- workshop scholen: in de week van 5 tem 9 oktober gingen in raadzaal de workshops @work
opnieuw door in samenwerking met Djapo.
Er was vergeten om dit op voorhand te melden aan de leden van de GROS zodat er iemand
van de GROS kon aanwezig zijn om een korte toelichting te geven.
5. Evaluatie braderie en Fair Trade gemeente
Verdaagd naar de volgende vergadering.
6. Allerlei

-

Nona: Roemeens eetfestijn op 15 november tussen 12 en 14uu in het Parochiaal Centrum

-

Wereldwinkel: Oxfam geschenkenbeurs op 5 en 6 december in het gemeentehuis

-

agenda volgende vergadering: locatie Wereldwinkel, evaluatie filmvoorstelling

Belmundo: tussen 15/10 en 15/11 gaan er in Gent verschillende activiteiten door mbt
solidariteit, meer info: www.belmundo.org

Volgende vergadering GROS: dinsdag 24 november 2009 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

