Vergadering GROS

Verslag vergadering 21 juni 2011
Aanwezig
Sien Van Boven, Ria Coussens, Marc Lagaert, Walter Vlassenbroeck, Jeanine Schollaert, Hilde
Vande Velde, Bart Laureys, Dirk Picquet, Dirk Vanroose, Hendrik De Lange, Lieve Van Lancker
(verslag)
Verontschuldigd
Gentiel Vanommeslaeghe, Liesbet Groffils, Philippe Van Petegem, Gilbert Strumane, Tine Vandewalle, Anniek Decock, An Defloor, Marc Claeys, Mariska Samyn
Afwezig
Debbie Malfait, Hans Deruyter, Antoine Van Nieuwenhuyze

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
Voorstelling van Hendrik De Lange als tijdelijke vertegenwoordiger voor Oxfam Wereldwinkel.
1. Verslag vergadering 26/04/2011 (zie bijlage) & opvolging
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Opvolging Fair Trade campagne
Door een misverstand wist een deel van de trekkersgroep dat de vergadering voorafgaand
aan de GROS niet doorging.
opm. Mariska (niet gezegd tijdens vergadering): als de trekkkersgroep samenkomt wordt dit
vermeld op de uitnodiging, op de uitnodiging voor deze vergadering stond dit er niet op
De bio-landbouwer vermeld in het vorig verslag is Frederique Le Rouge, Molenstraat, Zevergem. Het is eerder tuinbouw dan landbouw. Misschien kan hij gecontacteerd worden om zo
meer ruchtbaarheid te geven aan het feit dat hij biologische groenten kweekt.
opm. Mariska (niet gezegd tijdens vergadering): Deze persoon werd reeds gecontacteerd en
zal zelf iets laten weten indien hij wenst meer bekendheid te geven aan zijn biologische
groenten.
3. Evaluatie Internationale fair trade dag
Sien was aanwezig op de internationale Fair trade dag in Gent.
14 mei was onze eigen organisatie die een samenwerking was van acties vanuit Duurzaamheid, Politie en GROS.
Sien toont een fotoreportage ter impressie.
De actie is voor herhaling vatbaar. Er was geen massale opkomst maar toch voortdurend een
komen en gaan. Meer ruchtbaarheid geven via de jeugdverenigingen; nu wel op agenda JR

maar de jeugdverenigingen dienen dat vroeger te weten om op te kunnen nemen in hun jaarprogramma.
De infostand met brochures dient eens kritisch bekeken te worden.
4. Advies gebruik infrastructuur
Vanuit het schepencollege wordt er advies gevraagd voor het gratis gebruik van de infrastructuur voor:
- vzw Nona voor het gebruik van de Cultuurzaal, Lokaal 1 en de inkomhall op 18/09/2011

ter gelegenheid van een benefietprogramma
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met het gratis ter beschikking stellen
van de infrastructuur.
5. Activiteit braderie september
De braderie gaat door op 11 september van 14-20u.
- zie opmerking stand met brochures vorig agendapunt; dient de algemene brochure aangepast te worden? Navragen Mariska
- een aandachtstrekker zoals saptrapper is zeker nodig. Navragen Mariska of zij een brochure
heeft met eventuele mogelijkheden.
- ook Zevergem heeft een kermis met avondmarkt op 20/8 en heeft de vraag gesteld of de
GROS ook daar een activiteit kan doen. GROS gaat akkoord (navragen beschikbaarheid lokaal
bij Mariska) om iets voor te bereiden. Materiaal (tent, tafels …) dient aangevraagd te worden
bij de gemeente. Mailing dient te gebeuren om na te vragen bij de leden wie wat kan doen.
6. Activiteit 11.11.11
Comité is niet meer samengekomen sinds de laatste vergadering van de GROS.
- 11-november herdenking: spreker is Jan Turf, inwoner van De Pinte maar zeer actief in WW,
volgt alle internationale congressen i.v.m. ontwikkelingssamenwerking, beleidscoördinator
BBL
opm.: we moeten erover blijven waken dat de sprekers steeds de link blijven leggen met 11
november en vredesopvoeding.
- graag data in het verslag van de WW voor de scholen en welke organisatie het nu overneemt
opm. Mariska (niet gezegd tijdens vergadering): vorming scholen: workshop ‘We hebben
maar één planeet’ gegeven door Tine Van den Bossche
data: Ma 10/10 9u40 tem 11u20
VBS De Pinte
13u20 tem 15u
VBS De Pinte
Di 11/10 id
GBS De Pinte
Id
GBS De Pinte
Do 13/10 9u30 tem 11u10
GO De Kleine Prins
13u20 tem 15u
GO De Boomhut (menggroep)
Vr 14/10 13u15 tem 14u45
VBS Zevergem
- idee om op 11 locaties iets te doen blijft, o.a. KVLV Zevergem organiseert iets maar zoekt
nog naar een locatie omdat de Veldblomme bezet is.
- meerderheid vind dat alle activiteiten (viering, straatactie, 11 locaties …) best doorgaan op
11 november zelf omdat zo de impact het grootst is
- op 4 juli voorziet men een bijeenkomst om alles verder uit te werken
- Sien wil graag Zevergem Rockt opnieuw laten doorgaan maar dat zal niet noodzakelijk in
dat WE zijn

7. Verdeling subsidies: bespreking aanpassing reglement
-

noodzaak om een verduidelijking te schrijven bij de 40 % Zuidwerking en de 50/50 verdeling ervan. Nu is het niet echt duidelijk wie iets krijgt en hoe men het krijgt
dit punt wordt verdaagd omdat de leden die het aangebracht hebben niet aanwezig zijn.

Op de volgende vergadering best ook een lijst met wie welke bedragen kreeg.
8. Activiteiten leden GROS
- 3/6: Plattelandsdag: gebruik Fair trade producten en medewerking van KVLV Zevergem
- 20/8: avondmarkt Zevergem – GROS
- 11/9: Braderie – GROS , WW
- 21/11: Gentse Feesten, Bibliotheekstraat – infostand ICS
- 24/9: Bredene – ICS: Che Presente@Manifesta
- 7/4/2012: Kom op voor gezondheid wereldwijd – Wereldsolidariteit
- 18/5-25/5/2012: Internationale week: bezoek mensen uit het zuiden en die dan scholen en
gemeenten bezoeken
9. Allerlei
- Jeanine Schollaert:
21/5 was er de viering van 100 jaar KVLV in Leuven. Trias had daar ook een stand. Ondertussen zijn er van de groep die een bezoek bracht aan G? 2 mensen terug gegaan waarbij ze de
opvolging deden van een project rond hygiëne en het project rond vrouwengroepen. In september is opnieuw een samenkomst gepland van de groep die het bezoek bracht.
- Bart Laureys:
Een leerkracht uit de school van Bart Laureys heeft een prijs gewonnen waardoor hij in januari/februari 2012 het Belgisch project aan de Zuidpool mag bezoeken. Op school zal er daardoor heel wat sensibiliseren gedaan worden rond de opwarming van de aarde.
Het comité van de Damiaanactie heeft 4 jongeren die op bouwkamp gingen kunnen steunen
met het bedrag dat ze via de gemeente hebben ontvangen.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 23 augustus 2011 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

