Vergadering GROS

Verslag vergadering 16 maart 2010
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde,
Gentiel Vanommeslaeghe, Debbie Malfait, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Marc Claeys, Gilbert Strumane, Bart Laureys, Jeanine Schollaert, Walter Vlassenbroeck, Liesbet Groffils, Antoine Van Nieuwenhuyze, An Defloor
Afwezig
Hans Deruyter, Marc Lagaert, Ann Vandenbussche

De voorzitter verwelkomt iedereen en vraagt aan de leden om zich kort voor te stellen.
Er komt een toelichting door Aagje van 11.11.11 en door Sofie en Els van Plan België.
1. Toelichting De Wachtnacht
Aagje Vandewalle geeft toelichting.
De Wachtnacht kadert in de actie mbt de millenniumdoelstellingen. Er zijn 4 uitdagingen voor
de gemeente: motie ondertekenen, aanwezig zijn op 11 september, bekendmaking van de
campagne en het maken van wacht-boodschappen (aan de hand van de wacht-box: wordt
gevraagd voor 8 en 30 mei). De website zal actief zijn vanaf half april.
Lieve deelt mee dat het ondertekenen van de motie wordt voorgelegd op de gemeenteraad
van 29 maart: alle gemeenteraadsleden kunnen zelf kiezen of ze al dan niet ondertekenen.
Mariska stuurt de campagne-mail door naar alle leden.
Extra agendapunt. Toelichting over Plan België
Sofie werkt als coördinator bij Plan België. Het doel van Plan België is het verbeteren van de
levensomstandigheden van kinderen in het Zuiden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Het
grootste deel van inkomsten komt via de planouders.
Indien er initiatieven zijn vanuit Plan België kan er altijd hulp gevraagd worden aan de GROS
voor eventuele medewerking.
Lieve merkt op dat de jeugdraad planouder is.
2. Verslag vergadering 19/01/2010 (zie bijlage) & opvolging
- Sien somt de verontschuldigde leden op
- verslag wordt overlopen
5. Evaluatie GROS
Wordt besproken op de volgende vergadering. De evaluatie van de GROS wordt meegestuurd
met de volgende uitnodiging.
6. Kasverslag 2009
Anniek maakte het kasverslag op van 2009 en licht toe.

Momenteel is er nog 210 € in kas.
Opmerking: kan een bank vrij gekozen worden? bij een aantal banken zijn er geen vaste kosten verbonden aan het hebben van een rekening. Anniek kijkt dit na.
Het kasverslag wordt doorgegeven aan de gemeenteontvanger. Daarna kan het bedrag aangevuld worden tot 500 €.
De voorzitter bedankt Anniek.
3. Toekenning subsidies ontwikkelingssamenwerking
Mariska licht toe.
Het budget van 2010 is voor werkingstoelagen en activiteiten tussen september-december
2009. 1 lidvereniging van de GROS, het 11.11.11 comité diende een dossier in.
Voor 2010 werd 5.000 € voorzien op het krediet ontwikkelingssamenwerking.
De verdeling werd gebaseerd op het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking.
Werkingstoelage
- 11.11.11 comité: 100 €
Toelage voor educatieve en sensibiliserende activiteiten
- geen aanvragen
Toelage zuidwerking
- Vredeseilanden
410 €
- Broederlijk Delen
410 €
- Wereldsolidariteit
410 €
- De Vrienden van de Kwango
410 €
- Nona vzw
410 €
- Damiaanactie
410 €
- 11.11.11
2.440 €
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met deze verdeling van het krediet.
Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 maart.
De bijdrage voor de leden zal onmiddellijk uitbetaald worden, voor 11.11.11 zal dit in het najaar zijn, tijdens de financiële campagne.
4. Ronde van 11
doel: extra sensibilisatieactie (sponsortocht)
De Pinte is één van 11 gemeenten waar de fietstocht georganiseerd wordt.
In plaats van te werken met de fietsknooppunten is een samenwerking met de Sneukeltoer
voor het uitstippelen van de tocht van 20 en 50 km met een aantal rustpunten.
De peter van de actie is rector Paul Van Cauwenberge. Hij zal ook deelnemen aan de gezamenlijke start.
Voor het ontbijt zullen de mensen van de Wereldwinkel De Pinte instaan.
De tocht vertrekt op het gemeenteplein, de fietsenstalling is in de Vrije Basisschool.
De mensen van de Sneukeltoer zijn bereid om de bar te doen + meehelpen aan de uitpijling
van de fietstocht.
Er wordt ook gezocht naar bijzondere deelnemers, deze moeten een bepaald bedrag (3 vastgelegde) inzamelen en schenken aan 11.11.11.
De rector van de universiteit zal proberen om de Universiteit Gent als bijzondere deelnemers
op te geven.

Wereldwinkel De Pinte doet mee aan de garageverkoop op 27 april om zo voldoende geld in te
zamelen om ook bijzondere deelnemers te kunnen worden.
7. Allerlei

-

Vrienden van de Kwango: solidariteitsfeest op 17 april: barbeque + gastspreker Marleen Temmerman

-

Weeshuis Kenia: Debbie deelt mee dat ze bezig zijn met de bouw van de septische put
en het sanitair + beplantingen (fruitbomen)

-

Wereldsolidariteit: promoten schone kleren campagne + waardig werk

-

Broederlijk Delen: solidariteitsbrunch op 28 maart

Wereldwinkel: - garageverkoop + link aan ronde van 11
- 8 mei: samenwerking gemeente
er wordt een mail gestuurd naar alle leden om mee te helpen op 8 mei mbt de campagne duurzaam winkelen (wachtbox + rad van fortuin)

Volgende vergadering GROS: dinsdag 18 mei 2010 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

