Vergadering GROS

Verslag vergadering 24 november 2009
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Marc Claeys, Gentiel Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Walter Vlassenbroeck, An Defloor, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Ria Coussens, Hilde Vande Velde, Marc Lagaert, Jeanine Schollaert, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lieve Van Lancker
Afwezig
Hans Deruyter, Debbie Malfait, Ann Vandenbussche, Liesbet Groffils, Geert Depestele

De voorzitter verwelkomt iedereen en geeft kort een toelichting over de vergadering van de
trekkersgroep waarop een aantal mensen van het voedselteam aanwezig waren. De vergadering zal starten met agendapunt 2.
2. Voorstelling project NAF (project voor kinderen met nierproblemen in Armenië) in het kader
van adviesverlening Armeense folkloreavond
Dhr. Jean-Pierre Van Waeleghem, voorzitter NAF, bedankt de GROS voor het geven van advies voor het gratis gebruik van het OCP.
Hij stelt hun project voor aan de hand van een powerpointvoorstelling. De vzw Nephrology
Armenia Flanders (NAF) leverde in de beginfase noodzakelijke geneesmiddelen en medisch
materiaal aan Armenië. Tezelfdertijd werd een opleidingsprogramma georganiseerd met als
doel de diagnose en behandeling van nierziekten in Armenië te helpen uitbouwen. NAF probeert jaarlijks een activiteit te organiseren. De financiële middelen gaan uitsluitend naar materiaal en educatie. Jean-Pierre Van Waeleghem zal lid blijven van de GROS.
1. Verslag vergadering 20/10/2009 (zie bijlage) & opvolging
- Sien overloopt de verontschuldigde leden.
- Mariska deelt mee dat de verdeling van de subsidies werd goedgekeurd op de gemeenteraad
d.d. 16 november 2009. Zowel de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking werden besproken alsook de financiële ondersteuning voor noodhulp.
3. Locatie Wereldwinkel – punt aangevraagd
Anniek deelt mee dat er nog geen andere locatie werd gevonden voor de Wereldwinkel, de
parochiezaal kan nog gehuurd worden tot eind september 2010. De vraag aan de gemeente
blijft voor het helpen zoeken naar een andere locatie voor de verenigingen.
opm.
Is het mogelijk om na te gaan of de Wereldwinkel kan aangesloten worden bij de handelaars
die meedoen aan de fair trade campagne of bv via een maandelijkse beurs?

advies
De leden van de GROS vragen aan het gemeentebestuur om de Wereldwinkel te blijven steunen. Gezien het engagement dat werd aangegaan om een Fair Trade gemeente te worden is hiervoor een Oxfam Wereldwinkel werking nodig.
Gezien de verkoop van het parochiecentrum is de vraag heel acuut.
De GROS stelt voor om na te gaan of het mogelijk is om een plaats voor de wereldwinkel op te nemen binnen de globale gemeentelijke infrastructuur.
4. Evaluatie filmvoorstelling 11.11.11 – punt aangevraagd
- film ‘Lemon Tree’ werd vertoond in het OCP en werd ingeleid door mensen van Codip
opm.:- veel te koud in de zaal, te weinig volk
- film was goed, de inleiding en informatie ook ok
Het is de bedoeling van het 11.11.11 comité om dit jaarlijks te doen. Ook de samenwerking
met het Davidsfonds of met anderen is een goede zaak. Het Davidsfonds is alvast bereid om
verder te blijven meewerken.
5. Evaluatie braderie, Fair Trade gemeente, 11.11.11 campagne
1) braderie
- sappentrapper: positief
- infostand met informatie over fair trade gemeente
- goede samenwerking met de leden
- bij de uitnodiging voor de vergadering werd de brief meegestuurd van de braderie, de GROS
beslist om advies te geven m.b.t. leden die op de braderie een stand hebben
advies
De GROS vraagt een aanpassing van het reglement van de braderie: wanneer leden
of verenigingen wiens doelstellingen aansluiten bij de doelstellingen van de GROS,
op de braderie een stand willen zetten, kunnen zij dit gratis doen.
2) Fair Trade gemeente
- place global heel goed
- weinig volk, slecht weer
- kadertjes voor oorkondes goed idee
- winkeliers zijn hiervoor gevoeliger geworden, bv Keltra
- borden langs de weg zijn goed en stonden er snel
- ook via de politiek meer aandacht voor fair trade
- blijvend oproepen naar verenigingen om alles door te geven
- nieuwe proefpakketjes geven aan overige handelaars? opm: dit is in strijd met de bestaande
deelnemende handelaars, deze worden benadeeld; dit wordt verder besproken in de trekkersgroep
- terug langsgaan bij adviesraden
3) 11.11.11 campagne
- 11 november viering: toelichting vluchtelingen was zeer goed + in speech aan het monument kwam het ook reeds naar voren
- financiële actie: opbrengst verkoop materialen: ± 1.000 euro
- bord met spijkers en petitie: goed ingevuld
- oproep voor ideeën om de financiële campagne beter te kunnen doen, meer volk nodig

- inkomsten en uitgaven film: leden hebben geen probleem dat de GROS dit gedeeltelijk heeft
betaald (film + sprekers). Dit wordt verder besproken op de volgende vergadering (uitgaven
11.11.11 comité Ù overige leden GROS)

6. Allerlei

-

Damiaanactie: Bart Laureys deelt een flyer uit voor een theatervoorstelling ‘Mijn zoon
Damiaan’ op vrijdag 15 januari 2010 om 20u in zaal Rekkelinge in Deinze.

-

Welzijnszorg: An Defloor deelt mee dat er op 6 december een soepstop doorgaat om
12u aan de kerk

-

O.W.W.: geschenkenbeurs op 5 en 6 december in het gemeentehuis

-

vergaderingen volgend jaar
- 19 januari
- 16 maart
- 18 mei
- 24 augustus
- 19 oktober
- 21 december

volgende vergadering: toelichting door Bart over Damiaanactie, evaluatie GROS als
adviesraad (Mariska maakt jaarverslag op)

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

