Vergadering GROS

Verslag vergadering 24 augustus 2010
Aanwezig
Philippe Van Petegem, Ria Coussens, Hilde Vande Velde, Walter Vlassenbroeck, Gentiel Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Marc Claeys, Dirk Picquet, Dirk Vanroose, An Defloor, Lieve Van
Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Sien Van Boven, Anniek Decock, Jeanine Schollaert, Antoine Van Nieuwenhuyze, Liesbet Groffils, Debbie Malfait, Marc Lagaert
Afwezig
Hans Deruyter, Ann Vandenbussche

Sien Van Boven is verontschuldigd. Philippe Van Peteghem is vervangend voorzitter.
Korte voorstelling van de aanwezigen voor de 2 nieuwe geïnteresseerden.
1. Verslag vergadering 15/06/2010 (zie bijlage) & opvolging
- er werd een mail gestuurd naar de leden die niet aanwezig zijn op de vergaderingen, hier
kwam geen reactie op, er zal een brief gestuurd worden
- verhuis Wereldwinkel: vanuit de GROS zal een positief signaal gegeven worden naar de gemeente
- convenant ontwikkelingssamenwerking: Mariska licht de voorwaarden toe
opmerkingen: mogelijke problemen bij uitbetaling, de verplichting voor een halftijdse ambtenaar is moeilijk voor een kleine gemeente, niet evident om nog extra zaken er bij te nemen,
het engagement blijft, maar met een kleiner budget dan dat het geval zou zijn als de convenant ondertekend wordt
- activiteit 11.11.11 in oktober: gaat niet door wegens optreden Raymond
- gratis kaart voor kansarmen voor het Festival van Vlaanderen: via het OCMW
2. Braderie 12/09/2010
Hilde deelt mee dat op zaterdag 11 september in Gent de Wachtnacht doorgaat. Dit is een
actie rond de Millenniumdoelstellingen.
Om 16u is er een gezamenlijk vertrek van aan het gemeentehuis richting Gent.
Lieve merkt op dat het schepencollege uitgenodigd is voor de officiële ondertekening bij stad
Gent.
Dirk Picquet vermeldt dat tijdens Jazz in het Park in Gent een infostand staat van ICS (Inititivo Cuba Socialista) met info over de Wachtnacht.
Tijdens de braderie zal ook de link gelegd worden met de millenniumdoelstellingen. De GROS
staat opnieuw met een infostand.
- Aan de leden wordt gevraagd om de fiches in te vullen en foto’s door te sturen. Hiervoor
wordt nog een mail gestuurd.

- Lieve gaat na bij Voeding Vyncke of het rad kan gebruikt worden.
- Via het rad een link leggen dat de mensen een aantal minuten moeten ‘wachten’ + vragen
over de leden.
- Mariska zorgt voor cadeautjes, eventueel via budget GROS.
- de stand staat van 14 tot 20u en wordt opgezet om 11u. Er wordt een mail gestuurd waarbij
iedereen zich kan opgeven als vrijwilliger.
De GROS gaf advies over infostanden op de GROS: gratis infostand voor leden waarvan de
doelstellingen aansluiten bij die van de GROS. Als er verenigingen een stand vragen, moet de
GROS hierover advies geven.
De Wereldwinkel is het enige lid dat een infostand zal hebben op de braderie dit jaar.
opm:maakt de Wereldwinkel winst of wordt alles terug in de winkel gestopt?
An merkt op dat de Wereldwinkel volledig draait op vrijwilligers en geen winsten heeft.
advies: GROS adviseert positief voor gratis stand van de Wereldwinkel.
Ze vragen wel voor argumenten vanuit de Wereldwinkel: is er in de statuten opgenomen dat
er geen winsten gemaakt worden?
3. Artikel ‘ik meen het, eenmaal verkocht altijd verkocht’
Walter Vlassenbroeck schreef een artikel ivm Fair Trade. De Vlaamse gemeenschap (afdeling
ontwikkelingssamenwerking) wil het online opnemen en publiceren, ook EMO wil dit verspreiden.
Lieve stelt voor om het artikel te publiceren via de website en een verwijzing hiernaar in de
volgende infokrant. Het artikel kan ook doorgestuurd worden naar de Deputé, via de GROS.
opmerkingen:
- het is een wetenschappelijk artikel, is het niet te moeilijk om lokaal te verspreiden
- boeiende analyse en zet aan tot nadenken
- ter info leggen op de braderie zodat geïnteresseerden dit kunnen meenemen
- via het artikel zouden actie gerichte vragen kunnen gesteld worden, hoe het beleid adviseren om criteria fair trade te laten continueren; het zou interessant zijn om hierover een discussie te voeren binnen de GROS: als agendapunt opnemen voor een volgende vergadering
- bedenking: kwetsend naar Oxfam toe? neen, helemaal niet
- voorstel om van de opvolging van de fair trade campagne een vast agendapunt te maken
- artikel bezorgen aan Fair trade nationaal
4. Activiteiten leden GROS
- Nona: Roemeens eetfestijn op 14 november
- Dirk Picquet: - Manifiesta – Feest van de solidariteit – Bredene aan Zee op 25 september –
11u, meer info: www.manifiesta.be
- 18 oktober: filmvoorstelling, nog geen locatie
- VIVA-SVV Secretariaat Oost-Vlaanderen – Vredeshuis Gent: Lezing ‘Cuba na
Fidel Castro op 26 oktober
- Noche Cubana op 12 november: onder meer leren salsa dansen
- Davidsfonds: Lezing ‘van Belgisch Congo naar Congo’ – Peter Verlinden in de spiegelzaal
OCP op 26 oktober – 20u
- Parochiale Werkgroep Geloofsgesprekken: Tine Ruyssaert – ‘mijn zoon Damiaan’ in de kerk
van Zevergem op 22 oktober – 20u
- vraag om een afzonderlijke mail te sturen met alle activiteiten van de leden

- Bart Laureys deelt mee dat de bouwkampen in het kader van de Damiaanactie een succes
waren. Per leerling werd 650 € verzameld, de leerlingen zijn een maand geweest. In een bestaand gebouw werd een vloer aangelegd, het bouwen wordt afgewisseld met uitstappen.
Balans is heel positief en er was een goede interactie tussen de leerlingen uit de verschillende
scholen.
- Dirk merkt op dat Vrienden van Cuba volgend jaar een rusthuis gaan restaureren in Cuba.
- Hilde vraagt of er verenigingen zijn dat een stageplaats weten voor haar zoon. Hij zoekt een
bouwproject om als vrijwilliger aan de slag gaan in oktober 2010.
- Nona laat weten dat er via hun acties 3 leerkrachten een jaar lang konden betaald worden in
een school in Roemenië. Nona geeft 16.000 € en in totaal is er 20.000 euro nodig. Dit resterende deel wordt aangevuld via een Ierse organisatie. De onderhandelingen met de overheid
zijn niet evident omdat alles heel traag gaat. Het is wel motiverend als de doelstellingen gehaald worden.
7. Allerlei

-

mail Antoine Van Nieuwenhuyze: vraag of de GROS kan ondersteuning geven bij de
organisatie van een activiteit van het ACW mbt ervaringsreis in Benin (spreker of filmvoorstelling): de GROS staat hier positief tegenover, als er een definitief voorstel
komt, kan dit verder besproken worden

-

er gaan opnieuw workshops door voor de scholen (6e leerjaar) in het kader van de
11.11.11 campagne: 11, 12, 14 en 15 oktober, telkens in de voor- en namiddag

-

schone kleren campagne: dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad, de baby tshirtjes worden meegegeven met de geboortepakketten

-

agenda volgende vergadering: 11.11.11 campagne, fair trade + aanzet tot discussie,
evaluatie braderie, verenigingen die zich voorstellen

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

