Vergadering GROS

Verslag vergadering 26 april 2011
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Hans Deruyter, Jeanine Schollaert, Hilde Vande Velde,
Gentiel Vanommeslaeghe, Liesbet Groffils, Dirk Picquet, Dirk Vanroose, An Defloor, Lieve Van
Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Anniek Decock, Ria Coussens, Bart Laureys, Marc Claeys, Gilbert Strumane, Marc Lagaert,
Walter Vlassenbroeck, Antoine Van Nieuwenhuyze
Afwezig
Debbie Malfait

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
1. Verslag vergadering 15/02/2011 (zie bijlage) & opvolging
- info-avond inleefreis Benin: An is langsgeweest en vond het een boeiende avond met persoonlijke getuigenissen, er waren een 35-tal aanwezigen
- subsidieverdeling: bedoeling om het huidig subsidiereglement te evalueren, de grens is
soms onduidelijk: wat is sensibiliserend en educatief, meer steun voor lokale verenigingen?:
agendapunt 5 verdagen naar volgende vergadering
- activiteit Broederlijk Delen: iets minder opkomst en opbrengst dan vorig jaar, daling blijkt
nationale trend te zijn
- Vrienden van de Kwango: iets minder volk dan normaal, maar er waren die avond veel activiteiten te doen in De Pinte
- Noche Cubana: veel volk, een succes, vooral veel interesse voor de boekvoorstelling
Advies GROS
Vanuit het schepencollege wordt er advies gevraagd voor het gratis gebruik van de infrastructuur voor:
- Vrienden van de Kwango: solidariteitsavond op 2 april 2011
- Nona vzw: eetfestijn op 13 november 2011 + symposium Roemenië op 22 oktober 2011
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met het gratis ter beschikking stellen
van de infrastructuur.

2. Opvolging Fair Trade campagne
- infoavond bio-landbouw: jaarlijks landbouwers uitnodigen voor een info-avond, telkens rond
een ander thema
- het voedselteam heeft hun werking stopgezet
- viering 40 jaar bestaan Oxfam Wereldwinkels: 14 mei in Gent

3. Internationale Fair Trade dag
Er wordt een flyer uitgedeeld van de ‘eerlijke mobiliteitsdag’.
Voor de infostand van de GROS wordt er gevraagd om infomateriaal en/of vlaggen af te geven bij Mariska.
Vraag wordt gesteld voor mogelijke activiteiten bij de infostand:
- quiz
- ballonnen opblazen met fietspompen, per goed antwoord mag er bijgeblazen worden, ballon
die eerst ontploft heeft gewonnen
- spelbord maken met enkele vragen en aan de hand van 2 fietsjes wedstrijd houden (Philippe
en Jeanine kunnen een fietsje uitlenen)
- opzetten tent: om 12u, er wordt een mail gestuurd met een schema voor mogelijke vrijwilligers

4. Activiteit 11.11.11
11.11.11-comité heeft een voorstel uitgewerkt voor de organisatie van een activiteit tijdens
het 11 november weekend: gezamenlijk thema is klimaat.
- vrijdag 11/11: 11 november herdenking met spreker tijdens receptie (bv John Van Daele)
en tentoonstelling scholen
- vrijdag namiddag: financiële actie met opnieuw organisatie van een straatactie
- zaterdag 12/11: werelddag: verschillende standen van de GROS-leden met een quiz gekoppeld aan een bezoek bij alle standen + begeleid educatief spel + spreker + optreden (muzikaal of verteller)
- zondag 13/11: etentje Nona: eventueel combineren met 11.11.11, bv aperitief

opmerkingen:
- mogelijk andere spreker: Nic Balthazar, Jan Turf
- straatactie: werken met een soort ‘karavaan’ zodat de actie wat meer opvalt dan enkel individueel huis aan huis te gaan
- alternatief voorstel is om op 11 verschillende locaties een activiteit te laten doorgaan bij
mensen thuis, bv huiskamermuziek. Op die manier worden de mensen die in de buurt wonen
sneller betrokken bij het gebeuren.
- niet tijdens etentje van Nona iets doen, wel mogelijk ervoor of erna
- overwegen om alles op 1 dag te laten doorgaan

5. Verdeling subsidies
verdaagd naar volgende vergadering.
Het reglement zal nogmaals worden meegestuurd met de volgende uitnodiging.

6. Aanpassen logo GROS
Op de vorige vergadering werd de vraag gesteld of er promotiemateriaal van de GROS kon
worden gemaakt (bv vlag, banner). Het huidig logo is echter onvoldoende goed van kwaliteit
om dit op groot formaat te laten drukken. Hierop kwam de opmerking of er kan gedacht worden om een nieuw logo te laten ontwerpen.

- eventueel kan het donkere gedeelte van het logo weggewerkt worden?
- als opdracht geven in Sint-Lucas of via studenten algemeen
- Philippe neemt contact op met een kennis om te zien of deze persoon zou willen instaan
voor het ontwerpen van een nieuw logo

7. Activiteiten leden GROS
- 1 mei: ICS: cocktailbar op de vrijdagsmarkt
- 21 juli: Gentse Feesten – infostand ICS
- 24 september: Che Presente @ ManiFiesta
- 14 mei: 40 jaar Oxfam Werelwinkel – Kuipke Gent
- 28 en 29 mei: collecte aan kerk ten voordele van Wereldsolidariteit
- 7 april: lancering campagne van Wereldsolidariteit ivm ‘toegang tot gezondheidszorg wereldwijd’. Via de website http://www.wereldsolidariteit.be/campagnes/kom-op-voorgezondheid-wereldwijd/teken-de-petitie kun je de petitie ondertekenen.

8. Allerlei
Mariska deelt de folder uit ivm de groepsaankoop van 100% groene stroom via de provincie
Oost-Vlaanderen.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 21 juni 2011 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

