Vergadering GROS

Verslag vergadering 23 augustus 2011

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

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
1. Verslag vergadering 21/06/2011 (zie bijlage) & opvolging
Op de avondmarkt in Zevergem stond de GROS met een infostand. De Wezel had een tent
voorzien waardoor het klaarzetten vrij snel gedaan was. Goed weer, maar weinig volk. Voor
de braderie zal er nagegaan worden om iets nieuws te maken om het publiek te trekken.

2. Opvolging Fair Trade campagne
- Frederik Lerouge heeft een fruitpersinstallatie waarmee hij fruit kan persen en onmiddellijk
op flessen trekken. Iedereen die fruit heeft, kan dit laten doen.
- informeren bij de verschillende partners wat de stand van zaken is
- mogelijkheden nagaan ivm acties rond cosmetica
- suggestie om campagne van Drugpunt te gebruiken op activiteiten

3. Braderie
- nodig om nieuwe publiekstrekker te hebben:
- elektro maken met vragen over de verenigingen, klimaat, millenniumdoelstellingen,
...
- foto’s van activiteiten tentoonstellen van de verschillende leden of 11.11.11 tentoon
stelling
- focussen op 1 thema
- zoekwedstrijd: tekst weglaten op affiche en laten zoeken naar ontbrekende tekst bv
gelinkt aan wereldkaart
- 1212-actie Afrika: collectedoos voorzien
- Mariska stuurt een mail naar alle leden met oproep voor medewerkers tussen 14 en 20u
- aanpassingen brochure GROS: doorgeven aan Mariska begin september

4. Activiteit 11.11.11
- bijeenkomst werkgroep op 5 september
- Sien geeft een overzicht van de reeds vastgelegde afspraken, momenteel al 9 activiteiten
- Veldblomme is gereserveerd voor de KVLV op vrijdag 11/11
- Bart vraagt na bij Home De Rank
- Debbie wil eventueel lezing geven over de bouw van het weeshuis, ze zal hiervoor samenwerken met Ria
- het programma moet klaar zijn tegen eind september
- Dirk Piquet zit op dat moment in Cuba, kan dus geen activiteit voorzien
- straatactie: Hilde en Bart volgen dit op
- infokrant november: link naar de financiële actie en vermelden dat er geld zal opgehaald
worden huis-aan-huis
- Philippe vraagt om na te gaan hoe het zit met de fiscale attesten van de Haïti-actie

5. Verdeling subsidies: bespreking aanpassing reglement
- moet het begrip ‘educatieve activiteit’ niet duidelijker worden beschreven? waar wordt de
lijn getrokken?
- bij de opmaak van het subsidiereglement werd afgesproken om dit na een tijdje te evalueren
- meer bewijsstukken vragen via het aanvraagformulier?
 Het reglement zal voorlopig niet aangepast worden. Via het aanvraagformulier zullen wel
extra bewijsstukken gevraagd worden wat betreft de educatieve en sensibiliserende activiteiten.

6. Activiteiten leden GROS
- 1/10: Festival van Vlaanderen: 10 kansarmen krijgen opnieuw de kans om hier naartoe te
gaan
- KVLV/Trias - begin september: bijeenkomst reizigsters Guinee
-

12/9: protestactie Cuban Five aan de VS ambassade
24/9: Bredene – ICS: Che Presente@Manifesta
5/11:Solidariteitsdag Bolivia (Belmundo Gent)
6/11: ICS ism Oxfam: film in de Centrale
10/11: Noche Cubana
14/11: discussieavond over holibirechten op Cuba (via Belmundo)

- Davidsfonds: 1, 8 en 15 februari: lezingen ‘De Wereld beweegt’ over de klimaatwijziging, de
mens in beweging, de aarde verschuift. Professor uit Gent komt deze lezingen geven.
- Nona: 18/9 om 16u in het OCP: première ‘een hoed vol liedjes’
22/10: 10-jarig bestaan: symposium met Roxanne Hendrickx die uitleg geeft over
evolutie van Roemenië en over de hulpverlening
13/11: jaarlijks etentje tussen 12 en 14u

7. Allerlei
Op basis van de vragen van Unicef en het Rode Kruis wordt aan de gemeenteraad van 29
augustus voorgelegd om het resterende noodhulp-budget (1250 euro) te storten voor hulp
aan Afrika. Er gaat 400 euro naar het Rode Kruis, 400 euro naar Unicef en 450 euro naar
1212.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 18 oktober 2011 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

