Vergadering GROS

Verslag vergadering 15 juni 2010
Aanwezig
Sien Van Boven, Anniek Decock, Ria Coussens, Bart Laureys, Hilde Vande Velde, Walter Vlassenbroeck, Liesbet Groffils, Gentiel Vanommeslaeghe, Marc Claeys, Marc Lagaert, Lieve Van
Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Philippe Van Petegem, Jeanine Schollaert, Dirk Picquet, An Defloor
Afwezig
Antoine Van Nieuwenhuyze, Debbie Malfait, Hans Deruyter, Ann Vandenbussche

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
Er is een geïnteresseerde inwoner die lid wil worden van de GROS: Dirk Picquet, hij is verontschuldigd voor deze vergadering.
Jean-Pierre Van Waeleghem deelde per mail mee dat hij niet langer lid zal blijven van de
GROS. Ook Geert Depestele zal tot nader order geen lid meer zijn.
Sien en Walter zijn verontschuldigd voor de volgende vergadering.
1. Verslag vergadering 16/03/2010 (zie bijlage) & opvolging
- De Wachtnacht gaat door op zaterdag 11 september in Gent en vraagt aandacht voor de
millenniumdoelstellingen. Op de activiteit van 8 mei en tijdens de Ronde van 11 werd de
wachtbox al gebruikt, iedereen kon hierbij een boodschap meegeven mbt de millenniumdoelstellingen.
De motie werd ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden. Vanuit stad
Gent is de vraag gekomen naar de leden van het schepencollege om aanwezig te zijn op
11/09.
- kasverslag: 289,43 € bijgekomen van de gemeente (aangevuld tot bedrag 500 €)
Anniek is nagegaan bij welke banken er geen kosten moeten betaald worden: Argenta en
VDK, de rekening van de GROS zal overgezet worden naar VDK.
2. Evaluatie GROS
Bedoeling van de evaluatie is om even stil te staan bij wat we hebben gedaan en wat we nog
willen.
- Sien overloopt het evaluatieverslag.
- Aanwezigheden aftoetsen aan het reglement: een aantal leden zijn zelden of nooit aanwezig
op de vergaderingen en zijn meestal niet verontschuldigd + actieve medewerking aan de activiteiten van de GROS. Enkele leden zullen een mail krijgen met de vraag of ze nog lid willen
blijven.
- overzicht adviezen: data bijzetten van de gegeven adviezen
Naar aanleiding van de bespreking van de adviezen wordt meegedeeld dat de Wereldwinkel
een nieuwe locatie heeft. De winkel mag verhuizen naar het lokaal van de ongebonden jeugd
(in het jeugdhuis), dit voor een democratische prijs. Akkoord van de leden om als GROS een
positief signaal te geven aan de gemeente mbt verhuizing van OWW.

- ondertekening convenant ontwikkelingssamenwerking: Lieve merkt op dat er niet onmiddellijk plannen zijn om dit te ondertekenen gezien de geringe meerwaarde; op de volgende vergadering zal meer info gegeven worden over de convenant
- alle leden voorstelling laten geven van hun vereniging
- mensen die bezig zijn met de thematiek aanspreken om eventueel eens naar de GROS te
komen; wat leeft er nog in De Pinte mbt ontwikkelingssamenwerking?
- workshops 11.11.11 vermelden in het verslag
- op regelmatige basis in de infokrant komen
- puntje 6 titel aanpassen
- praktische hulp geven bij andere leden van de GROS: vast agendapunt van maken
3. Ronde van 11
- goede organisatie; bedankt aan Lieve en Mariska voor de ondersteuning
- opkomst was goed gezien het slechte weer en in vergelijking met andere gemeenten scoort
Oost-Vlaanderen heel goed
- evaluatiemoment: als gemeente waren we aanvankelijk niet op de hoogte van de impact
van de organisatie
- gemeente wil dit wel nog organiseren, maar dan alles in eigen beheer
- de flashmob was heel positief, via volgende link kunt u die zien
http://www.youtube.com/watch?v=ARwZ3scXQ7U
- opmerking: niet overdrijven met dergelijke initiatieven, op termijn is er een overaanbod
tijdens de evaluatie werd vermeld dat de timing niet goed was
4. Braderie
opnieuw een gezamenlijke infostand op 12 september
- koppelen aan de Wachtnacht en thema van de Millenniumdoelstellingen
- GROS mag niet vereenzelfdigd worden met 11.11.11
- iets interactief doen met bv Rad van fortuin door logo van de verschillende leden te gebruiken en de millenniumdoelstellingen
Lieve vraagt na bij Voeding Vyncke of het rad kan gebruikt worden
- gemeenschappelijke folder van de verschillende leden van de GROS (cfr voorbeeld gemeente Melle), aan elk lid een format geven om in te vullen met algemene informatie en foto’s van
projecten
- rij stoelen zetten op straat om mensen te laten wachten
- cadeautje voorzien?
- lay-out van de stand: foto’s van de verschillende verenigingen koppelen aan de wereldkaart
- vragen aan de verenigingen om na te denken over welke informatie er in de stand wordt
gelegd
5. Evaluatie Dag van de Fair Trade
8 mei: verschillende activiteiten werden gelinkt aan elkaar: start belgerinkel, campagne duurzaam winkelen en dag van de fair trade. Voor dit laatste werd bij elke deelnemende handelaar
chocolade gegeven die ze konden meegeven met de klanten.
Positief om de verschillende acties te linken aan elkaar.
7. Allerlei

-

Vrienden van de Kwango: advies GROS mbt gratis gebruik van de infrastructuur: alle
leden gaan akkoord
! De verenigingen dienen telkens opnieuw het gratis gebruik van de infrastructuur aan
te vragen via het schepencollege.

-

Walter deelt mee dat hij een artikel heeft geschreven over Fair trade met de bedoeling
om dit te publiceren:

- artikel wordt meegestuurd naar alle leden met de uitnodiging voor de volgende vergadering voor bespreking op 24/08
- via website bekendmaken en verwijzing in de infokrant
- via boekje ‘Mo’ en Fair trade nationaal

-

activiteit 11.11.11 comité in oktober: optreden van Mong Rosseel in het OCP, misschien samenwerking met Davidsfonds

-

Wereldsolidariteit: tegen eind augustus volledig jaarprogramma voor komend werkjaar

-

Damiaan: op 14 juli vertrokken de leerlingen op bouwkamp naar Bangladesh + bedanking vanuit Damiaan voor de 400 €, er werden hiermee 10 mensen gered

-

vraag Kim Vandevelde: brief over stage en vraag voor subsidiëring:
- beperkt budget, moeilijk om te verknippen naar derden
- misschien mogelijkheid onderzoeken om subsidiereglement aan te passen of een extra subsidiereglement
- gaat om geld voor eigen reis en niet voor het project, geen geld vragen om eigen
reis te betalen
- vanuit de gemeente geen budget voor dergelijke vragen

-

Festival van Vlaanderen: wil opnieuw 10 kansarmen de kans geven om gratis te gaan,
vorig jaar slechts 1 geïnteresseerde

14 november: activiteit Nona: roemeense maaltijd
Er worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen bij het middagmaal!

Volgende vergadering GROS: dinsdag 24 augustus 2010 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente
overige vergaderingen 2010:
19/10/2010
21/12/2010

