Vergadering GROS

Verslag vergadering 19 januari 2010
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde,
Hans Deruyter, Marc Claeys, Marc Lagaert, Gentiel Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Jeanine
Schollaert, Walter Vlassenbroeck, Liesbet Groffils, Antoine Van Nieuwenhuyze, An Defloor,
Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
/
Afwezig
Debbie Malfait, Ann Vandenbussche, Jean-Pierre Van Waeleghem, Geert Depestele

Er zijn geen verontschuldigingen. Extra agendapunt: aardbeving Haïti.
1. Verslag vergadering 24/11/2009 (zie bijlage) & opvolging
- Jean-Pierre Van Waeleghem wenst lid te blijven van de GROS.
- adviezen: werden rondgestuurd naar alle leden
- planning Fair Trade 2010: wordt op een afzonderlijke vergadering besproken + langsgaan
bij deelnemende handelaars
- verslag wordt goedgekeurd
2. Toelichting Damiaanactie
- eventueel zou elk lid van de GROS eens een korte toelichting kunnen geven over zijn vereniging
- Vredeseilanden: hebben in totaal 4.550 euro ingezameld voor de actie in januari, ondanks
het slechte weer is dit iets meer dan vorig jaar. De campagne richt zich op medewerkers en
bevolking. De mensen in het zuiden zorgen zelf voor hun groei en worden hierin ondersteund
door Vredeseilanden.
- Welzijnszorg: soepstop was een groot succes, er werd 185 euro ingezameld (vrijwillige bijdrage), mensen waren heel enthousiast
Bart Laureys geeft toelichting over de Damiaanactie van 2010.
Er wordt verder gewerkt aan de heiligverklaring van Damiaan. Op de affiche staan 4 trefwoorden: respect, volharding, samenwerking, inspiratie.
Het actieland voor 2010 is Bangladesh, er wordt ook gewerkt met lokale mensen. 50% van de
t-shirts wordt daar gemaakt in zeer moderne fabrieken. Er is een actiefilm met de boodschap
dat voor 40 euro een mens kan worden genezen mbt de tbc problematiek.
Er is opnieuw een stiftenverkoop + actie aan de kerken in Deinze. Op 2 februari actie aan de
kerken in De Pinte en Zevergem.
Extra agendapunt: steunactie Haïti
Sien stelt voor om met de gemeente een actie te starten voor steun aan Haïti. Voorstel om
een gezamenlijke straatactie te organiseren of eventueel een benefiet.

Lieve deelt mee dat het schepencollege zal voorstellen aan de gemeenteraad om 1.000 euro
te doneren van het budget noodhulp. Het schepencollege stelde ook de vraag of er samen
met de GROS een actie kan georganiseerd worden. De verzekering van de gemeente dekt
alles mbt vrijwilligers.
Het is belangrijk om als GROS naar buiten te komen, mits hulp van de gemeente. Een 40-tal
mensen zijn voldoende voor het aantal straten. Het Davidsfonds wil hier zeker aan meehelpen. Alle adviesraden zullen aangeschreven worden, zodat bijna elke vereniging gecontacteerd wordt.
Het actieweekend is 30 januari. De week voordien wordt in alle brievenbussen een flyer met
uitleg over de actie gedeponeerd. Er wordt dus 2x rondgegaan.
De gemeente staat in voor het opstellen van een flyer, contacteren van de adviesraden,
straatverdeling.
De flyers kunnen opgehaald worden vanaf maandag 25/01 en moeten uitgedeeld zijn ten
laatste op 28/01. Zaterdag 30/01 kunnen de vrijwilligers vanaf 9u in het gemeentehuis terecht voor een badge en inzameldoos.
De actie wordt geregisteerd op de website van 1212, waar ook de opbrengst naar toe gaat.
3. Evaluatie GROS
verdaagd naar volgende vergadering
4. Kasverslag 2009
verdaagd naar volgende vergadering
5. Allerlei

-

Lieve deelt dat Sofie Picaret, verantwoordelijke voor Plan België eventueel geïnteresseerd is om eens langs te komen naar een GROS-vergadering. Dit voor een voorstelling van het jaarverslag, om na te gaan of er een vorm van samenwerking is. Zij
wordt uitgenodigd voor een volgende vergadering.

-

Gilbert Strumane deelt mee dat een aantal mensen van Nona vzw van 10 tem 14/02
naar Boekarest gaat voor een evaluatie van hun project en om na te gaan of de Roemeense staat hun initiatief wil overnemen

-

Jeanine Schollaert deelt mee dat het project in Guinée verder wordt opgevolgd
Vrienden van de Kwango: activiteit op 17 april
lanceeravond Broederlijk Delen (20/01): koffiestop en solidariteitsbrunch
4 februari: startdag Wereldsolidariteit: studiedag mbt arbeidsrechten
studiedag ‘de toekomst begint’: 2 mensen van het 11.11.11 comité gaan ernaar toe
30 mei: fietstocht ‘de ronde van 11’

Volgende vergadering GROS: dinsdag 16 maart 2010 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

