Vergadering GROS

Verslag vergadering 15 februari 2011
Aanwezig
Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde, Marc Claeys, Gentiel
Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Walter Vlassenbroeck, Liesbet Groffils, Dirk Picquet, Dirk
Vanroose, An Defloor, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Sien Van Boven, Hans Deruyter, Jeanine Schollaert, Antoine Van Nieuwenhuyze
Afwezig
Marc Lagaert, Debbie Malfait

De voorzitter Sien Van Boven is verontschuldigd en wordt vervangen door Philippe Van
Petgem, ondervoorzitter.
Leden stellen zich kort voor de toelichting van Drugpunt.
2. Verslag vergadering 19/10/2010 (zie bijlage) & opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Opvolging Fair Trade campagne
- Infoavond bio-landbouw was een succes, een 12-tal landbouwers waren hier aanwezig.
- extra aandacht voor seizoensgebonden producten, cfr campagne duurzaam winkelen van
vorig jaar
4. Advies info avond inleefreis Bening (ACW)
Geen advies meer nodig, gezien de infoavond doorgaat in het OCMW. Alle leden zijn welkom
op 17 maart in de kapel van Scheldevelde.
1. Info Drugpunt – korte toelichting
Twee medewerkers van Drugpunt geven toelichting over hun nieuwe campagne ‘Meer van
zonder’. Hierbij vragen ze de medewerking van verenigingen om het gebruik van alcoholvrije
dranken te promoten tijdens activiteiten.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de flyer en voor het tekenen van de engagementsverklaring kan je terecht op de website www.drugpunt.be.
5. Advies verdeling subsidies 2011
Alle aanwezigen ontvangen het overzicht van de voorgestelde verdeling. Philippe licht toe.
Werkingstoelage – 600 €
- Oxfam Wereldwinkel De Pinte
- 11.11.11-comité De Pinte
- Broederlijk Delen
- Vrienden van de Kwango
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- Trias vzw
100 €
- Nona vzw
100 €
Toelage voor educatieve en sensibiliserende activiteiten – 1.031 €
- Oxfam Wereldwinkel De Pinte
63 €
- Broederlijk Delen
218 €
- Vrienden van de Kwango
250 €
- Nona vzw
500 € (2x 250 €)
Toelage zuidwerking – 3.869 €
- Vredeseilanden
280 €
- Broederlijk Delen
280 €
- Wereldsolidariteit
280 €
- Vrienden van de Kwango
280 €
- Nona vzw
280 €
- Damiaanactie
280 €
- Trias vzw
280 €
- 11.11.11
1.909 €
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met deze verdeling van het krediet.
Dit wordt voorgelegd aan het schepencollege van 28 februari 2011.
opmerkingen:
- meer steun geven aan lokale initiatieven, verdeelsleutel herbekijken?
- voorzien als agendapunt voor volgende vergadering
- vlag of affiche laten maken van de GROS + logo moet aangepast worden door een drukker
- logo GROS vermelden op de websites van de verenigingen
- subsidies voor noodhulp werden verhoogd voor 2011: van 1.240 euro naar 2.000 euro. Bedoeling is om dit elk jaar te verhogen met 500 euro.
6. Advies gemeentelijke communicatie
Op vraag van de communicatieambtenaar wordt een overzicht gegeven van de bestaande en
mogelijke communicatiekanalen. Er wordt gevraagd naar de mening van de verenigingen mbt
de gemeentelijke communicatie, meerbepaald het gebruik van digitale infoborden. Iedereen
kan zijn/haar opmerkingen doorgeven aan Isabel Coppens.
7. Activiteiten leden GROS
- 28/03: lezing Sabine de Bethune mbt vrouwenrechten, wetsvoorstellen, knelpunten; zij is
ook voorzitster van Trias – om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis
- april/mei: lentecampagne Wereldsolidariteit – meer info volgt
- Broederlijk Delen: 27 maart: brunch in de refter van de Vrije Basisschool, op 13 maart: koffiestop aan de werk (wijn ipv koffie)
Broederlijk Delen bestaat 50 jaar en het thema is ‘maak ons overbodig’.
- Vrienden van de Kwango: solidariteitsavond op 2 april in het OCP, Guy Poppe is gastspreker
- Ronde van 11: gaat niet door in 2011, maar wel al voorbereidingen voor 2012
- Damiaanactie: eind januari grote campagne, gewerkt rond India
- 19/02: Noche Cubana: benefietavond voor Cuba
25/02: boekvoorstelling ‘Cuba, revolutie met een groen hart’
01/03-10/04: expositie Cubaanse kunstenaar
01/05: cocktailbar op de vrijdagsmarkt
- Nona:
- benefietconcert op 11 juni om 20u in de kerk van De Pinte
- 1 oktober: jubileumviering 10-jarig bestaan (raadzaal gemeentehuis)
- 13 november: roemeense maaltijd in de gemeentelijke basisschool
- 8 oktober: klantendag Oxfam Wereldwinkel, geschenkenbeurs op 3 en 4 december

8. werkgroep 11.11.11 – activiteiten najaar
Bedoeling om in het weekend van 11-13 november een grote activiteit te organiseren voor
11.11.11. Best ook externe verenigingen aanspreken, niet alleen leden van de GROS. Kan de
activiteit van Nona geïntegreerd worden?
Opnieuw op de agenda van volgende vergadering plaatsen.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 26 april 2011 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

