Vergadering GROS

Verslag vergadering 19 oktober 2010
Aanwezig
Sien Van Boven, Tine Vandewalle, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde, Marc
Claeys, Marc Lagaert, Gentiel Vanommeslaeghe, Liesbet Groffils, Jeanine Schollaert, Dirk Picquet, Dirk Vanroose, Antoine Van Nieuwenhuyze, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Walter Vlassenbroeck, Bart Laureys, An Defloor, Lieve Van Lancker
Afwezig
Hans Deruyter, Debbie Malfait

Sien overloopt de verontschuldigde leden.
Leden stellen zich nogmaals voor voor de recent nieuwe leden.
1. Verslag vergadering 24/08/2010 (zie bijlage) & opvolging
-

-

-

-

Ann Vandenbussche heeft laten weten dat ze voorlopig geen lid meer zal zijn van de
GROS. Dit wegens andere vergaderingen die regelmatig samenvallen met de vergaderingen van de GROS.
Bedanking vanuit de GROS mbt nieuwe locatie Wereldwinkel naar het gemeentebestuur
toe: Sien volgt dit op.
Convenant ontwikkelingssamenwerking: Sien maakt de bedenking om hier later eventueel
toch op terug te komen. Liesbet merkt op dat De Pinte eigenlijk al voldoet om de basis te
ondertekenen, gezien de regelmatige activiteiten en in vergelijking met de gemeente Merelbeke die de convenant al ondertekende.
Misschien toch nog eens bespreken als Lieve Van Lancker aanwezig is.
gratis infostand Wereldwinkel: Anniek licht toe dat de Wereldwinkel een vzw is. Een percentage van de verkoop is winst, maar dit wordt gebruikt om uit de kosten te geraken, bv
herinrichting winkel, promotiemateriaal ... Er zijn geen overschotten.
Artikel Walter ‘ik meen het, eenmaal verkocht, altijd verkocht’: doorsturen naar Fair Trade
nationaal, ondertussen is het al een beetje gedateerd.
vraag Antoine mbt ondersteuning door GROS: op 8 of 17 maart 2011 zal in de raadzaal
van het gemeentehuis een voorstelling doorgaan van een inleefreis naar Benin (Wereldsolidariteit). De getuigenis zal doorgaan aan de hand van een powerpoint voorstelling, eventueel film, collecte voor Wereldsolidariteit, wenskaarten, snoep. Antoine vraagt of de
GROS kan ondersteunen bij de organisatie, aanvullend bij het ACW. Antoine houdt de
GROS verder op de hoogte.

2. Opvolging Fair Trade campagne
- blijven actie ondernemen voor het behouden van het label Fair trade gemeente
- trekkersgroep blijft actief
- infoavond bio-landbouw: contact opgenomen met Bio Zoekt Boer om te horen hoe we dit
best aanpakken
- schone kleren campagne: contact met OCMW en t-shirtje bij geboortepakket

- deelsite Fair trade gemeente: 216 bezoekers
- proefpakketjes: extra handelaars, verenigingen werden aangesproken, er moet bij iedereen
(huidige partners) opnieuw langsgegaan worden om te horen hoe alles loopt en eventueel
voor een herkenningsteken. Er kwamen positieve reacties van een aantal banken.
- trekkersgroep bekijkt de mogelijkheden om ruimer te gaan dan voeding, bv kappers, blije
bloemen campagne
3. Evaluatie braderie
- goede locatie voor de infostand en positief dat de Wereldwinkel en de GROS naast elkaar
stonden
- meer kinderen en jongeren bereikt via de wedstrijd met het Rad van Fortuin, moet er niet
meer gefocust worden op volwassenen?
- veel mensen bereikt, weinig spontane belangstelling, dus belangrijk om met een wedstrijd
te werken
- aantrekkingspool is belangrijk
- gaat vlot voor opbouwen en afbreken dankzij de vrijwilligers
4. Advies gebruik infrastructuur vzw Nona
Marc Claeys licht toe: Nona vzw organiseert hun jaarlijkse eetfestijn op 14/11/2010. Ze vragen om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke infrastructuur, namelijk de gemeentelijke basisschool, en het nodige uitleenmateriaal.
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met het gratis ter beschikking stellen
van de infrastructuur.
Marc merkt op dat de directrice van de ziekenhuisschool uit Roemenië zal aanwezig zijn.
Vrijwilligers zijn welkom om een handje toe te steken.
5. 11.11.11 campagne
Sien licht toe.
Doelstelling van de campagne dit jaar is ‘Afrika moet sneller vooruit’. Aan de hand van de
video ‘rap van de grote meren’ krijgen de leden te zien en te horen waarover de campagne
gaat.
meer info is terug te vinden op de website van 11.11.11.
In De Pinte was een activiteit voorzien op 16 oktober. Maar gezien het optreden van Raymond
van het Groenewoud ten voordele van Jordanië werd dit afgelast. Eventueel zal er nog een
filmvoorstelling doorgaan later.
Voor de 11 november viering wordt een tentoonstelling gemaakt van de kunstwerkjes van de
6e leerjaren op basis van de workshop ‘straffe boerenkost’. Er wordt ook opnieuw soep gegeven.
Isabel Vertriest van Oxfam komt langs voor het geven van een toelichting, zij is onlangs in
Oost-Congo geweest.
Het 11.11.11-comité adopteerde het woordje ‘landbouw’ in het kader van een actie van
11.11.11 Nationaal. De bedoeling is om een brief te overhandigen aan de overheid mbt OostCongo. De comités kunnen letters adopteren zodat een hele grote brief kan gemaakt worden
om als eisenbrief te overhandigen.

Aan verschillende verenigingen werd gevraagd of ze willen helpen voor het maken van de
letters: vormelingen, kunstkring, rusthuis, gezinsbond.
Misschien ook vragen bij Home Thaleia.
Er zullen op verschillende plaatsen borden uitgehanden worden ‘ik val op’. Er werden een 30tal borden aangekocht.
De vlaggen van 11.11.11 worden uitgehangen op het gemeenteplein.
Voor de financiële campagne zal er opnieuw verkocht worden op verschillende plaatsen. Er
gaat een lijstje rond in de vergadering waarop de leden zich kunnen opgeven als vrijwilliger.
Dit tijdens het weekend van 13 en 14 november. Er zullen wenskaarten, potloden en cacao
verkocht worden.
Volgend jaar is een speciaal jaar voor de 11.11.11 campagne, namelijk 11 november 2011.
Bedoeling zou zijn om hier extra aandacht aan te geven door het organiseren van verschillende activiteiten en dat iedereen van de GROS hieraan zou meewerken. Het voorstel om een
werkgroepje samen te stellen om 11 11 11 in 2011 verder voor te bereiden.
Misschien nagaan of er in de grote steden iets zal georganiseerd worden?
6. Oproep leden voor verkoop 11.11.11 materiaal
zie punt 5
7. Discussie artikel ‘ik meen het, eenmaal verkocht, altijd verkocht’
- wat concreet doen met dit artikel? hoe in de praktijk gebruiken? Het is een beschrijvend
artikel. Actiegericht zoeken wat er mee kan gedaan worden.
- best hernemen als Walter aanwezig is, of aan Walter vragen hoe hij het ziet om dit in de
praktijk te kunnen gebruiken.
- de opmerkingen kaderden in de opzet om inhoudelijke discussies te houden
- iemand laten komen om een discussie te leiden? bv iemand van Max Havelaar
8. Activiteiten leden GROS
- Nona: Roemeens eetfestijn op 14 november
- Vrienden van de Kwango: 2 april 2011
- Trias: twee mensen uit de groep gaan in januari terug voor verdere opvolging van het project, er wordt een cd uitgewerkt mbt waarom KVLV samenwerkt met Trias. Binnenkort komt
er een partnerschap en inleefreis naar Brazilië.
- Dirk Picquet: - 21/10: Mo debat – vakbondsrechten Columbia, China en Cuba
- 23/10: Che Presente: debatten, film
- 26/10: VIVA-SVV Secretariaat Oost-Vlaanderen – Vredeshuis Gent: Lezing
‘Cuba na Fidel Castro
- 12/11: Noche Cubana: onder meer leren salsa dansen
- GROS en 11.11.11 comité Merelbeke: optreden ‘Afrikaanse beats met Zicoman’ 11/11, filmvoorstelling Katanga Business
- 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
- Wereldsolidariteit: getuigenis inleefreis op 8 of 17 maart
- Oxfam: officiële opening op 9 november, geschenkenbeurs: 4 en 5 december

- 27/10: tournee zuster Jeanne Devos, getuigenis over haar werk – Wereldsolidariteit/ACW
Gent
- 16/03: lezing Sabine de Bethune mbt vrouwenrechten, wetsvoorstellen, knelpunten; zij is
ook voorzitster van Trias – om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis
- 08/11: soepmaaltijd gemeentepersoneel ihkv de 11.11.11 actie
- Activiteiten Belmundo Gent: http://belmundo.org/ - activiteiten mbt Gent solidair
9. Allerlei

-

data vergaderingen 2011: 15 februari, 26 april, 21 juni, 23 augustus, 18 oktober, 20
december

-

uitleg over subsidies voor KVLV, Mariska stuurt de formulieren door naar Jeanine

-

GROS geeft positief advies over het gratis gebruik van de spiegelzaal in het OCP voor
het Davidsfonds voor de lezing van Peter Verlinden.

Antoine merkt op dat de volgende vergadering doorgaat op 21/12, het is dan ook gemeenteraad, er zal een andere locatie moeten gezocht worden voor de vergadering

Subsidieaanvragen voor werkingskosten en activiteiten in 2010 moeten ingediend
worden ten laatste op 31 januari 2011 bij Mariska.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 15 februari 2011 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

