Vergadering GROS

Verslag vergadering 20 december 2011

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

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
1. Evaluatie 11@home
Voor dit punt werden alle betrokkenen uitgenodigd voor de vergadering.
Lieve deelt mee dat wij rondgingen bij alle activiteiten, samen met Jan voor de foto’s. Waar
de activiteit bij iemand thuis doorging, was het het meest gezellig, de activiteit in de Veldblomme was waarschijnlijk gezelliger geweest in iemand z’n woonkamer. Meest gehoorde
opmerking was dat bezoekers maar naar één activiteit konden gaan.
opmerkingen:
- veel mensen bereikt: 200-tal + divers publiek
- veel inwoners waren niet op de hoogte
- communicatie vroeger opstarten, de flyer was niet duidelijk genoeg, er ontbrak meer gedetailleerde informatie. Het concept werd te weinig uitgelegd in de algemene communicatie
- de oorspronkelijke bedoeling was om dit niet grootschalig bekend te maken, maar om een
gezellige avond te houden met de buurtbewoners
- 2 activiteiten zijn niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen, er waren nog veel andere activiteiten die avond
- globaal gezien zeker een geslaagde avond
- indien herhaling: meer spreiden, niet alles tegelijk; nadeel hiervan is dat er geen nabespreking mogelijk is
- de geschonken drank van het gemeentebestuur werd geapprecieerd
- opbrengst: Lieve deelt mee dat er 2.063,4 € werd gestort
- duidelijke afspraken mbt drank: op de ene plaats moest men betalen, ergens anders niet
- Debbie vond de opkomst schaars: te veel te doen die avond of tekort aan gedetailleerde
informatie?
- Philippe merkt op dat er een goede respons was, voor herhaling vatbaar, maar niet noodzakelijk jaarlijks
- misschien 1 groot optreden?

- binnen de 11-groep is er geen vast gegeven dat jaarlijks terugkomt, belangrijk dat er een
vaste format komt bv praatcafé
- sommige bezoekers zullen misschien maar éénmalig komen, bv uit sympathie
- taak van 11.11.11 om aan politieke bewustmaking te doen bv Palestijnse avond
- mogelijk voorstel voor de 11 november herdenking: link met vredesmissies van het Belgisch
leger, bv een blauwhelm laten komen als spreker
- in Latem is er een beurs met verschillende organisaties, er zou bv ook een spreker kunnen
uitgenodigd worden
- Philippe volgde een infoavond met dr. Yves Kluyskens over transities in ontwikkelingssamenwerking waarbij de nadruk lag op nieuwe accenten, dit zou een interessante spreker zijn
voor een GROS-vergadering
- de activiteit met Daniel Van Rysselberghe (poëzie gecombineerd met klimaatfoto’s) zou
eventueel ook kunnen herhaald worden voor een groter publiek

2. Verslag vergadering 18/10/2011 (zie bijlage) & opvolging
- Logo GROS
- er werd gekozen om een gelijkaardig logo te houden
- lijst met voorstellen gaat rond, leden kunnen aanduiden welk logo ze verkiezen
- Advies technische ondersteuning: ontwerp-advies werd meegestuurd naar de leden
- Sien leest het advies voor
- opm. Lieve: gratis gebruik van de zaal kost de gemeente niets, techniekers moeten
wel betaald worden, ook door de gemeente
- er komt een eenvoudige installatie voor geluid die verenigingen zelf zullen kunnen
bedienen
- GROS gaat akkoord met het advies
- Straatactie 11.11.11: niet voldoende vrijwilligers gevonden om dit te laten doorgaan, er zal
in de toekomst geen huis-aan-huis inzameling meer georganiseerd worden, er kunnen wel
andere mogelijkheden gezocht worden voor de financiële actie
- 11-november herdenking:
- toelichting door Jan Turf was heel goed
- spijtig dat de tentoonstelling niet langer kan blijven staan, aan de scholen vragen om
de ouders uit te nodigen + flyer meegeven voor de herdenking
- via de scholen een oproep doen om iets digitaal door te sturen of via facebook?

3. Opvolging Fair Trade campagne
- Er was geen vergadering van de trekkersgroep voor deze vergadering.
- Anniek woonde een vormingsbijeenkomst bij.
- In 2012 een nieuwe boost geven bv zuiddag via secundaire school
- An geeft na de examens een proefpakketje via de leerlingen, van de leerlingen kwam er de
vraag om FT producten te verkopen

4. Voorstelling campagne Damiaanactie
Bart Laureys deelt de campagne affiche uit en geeft een korte toelichting over ‘Operatie Congo’.
De actie gaat opnieuw grotendeels door in Deinze. In De Pinte en Zevergem zullen er stiftjes
verkocht worden aan de kerk. Er zal ook gekeken worden of er via Erasmus een actie kan
doorgaan.
Heel positief is dat de campagne sterk gedragen wordt door de mensen ter plaatse.

5. Activiteiten leden GROS
- Symposium van Nona was heel goed, heel professionele moderator
- 11-groep: rond 25 mei: optreden ism Harmonieorkest De Pinte: wereldconcert: gezien de
viering van het Harmonieorkest in het najaar, werd de activiteit met de 11-groep verplaatst
naar het voorjaar 2012
- Davidsfonds: lezingenreeks door dr. Gino Schallenberg over ‘De Arabische lente’: voorjaar
2012 (dinsdagnamiddag)
- inleefreis Broederlijk Delen:
An Defloor deelt mee dat de heer Fauso Valiente uit Guatemala 1 week in De Pinte zal verblijven, van 14 tot en met 21 maart. Tijdens zijn verblijf kan hij logeren bij Sien en Paul.
Er zijn reeds verschillende activiteiten voorzien: getuigenis in de kerk van De Pinte en Zevergem + in de kapel van het OCMW; kookavond ism de KVLV; bezoek melkveebedrijf; bezoek
basisschool; ... An stuurt later een definitief programma door.
- Debbie deelt mee dat er waarschijnlijk op 5 mei een benefiet zal doorgaan in Oostakker ten
voordele van het weeshuis; tegen de zomer zullen de kinderen normaal in het weeshuis kunnen
- logo GROS: aanpassing van het huidig logo door de kaart van Afrika te vervangen door een
wereldkaart. Mariska brengt J. Mathys hiervan op de hoogte.
6. Allerlei
- Philippe merkt op dat er een interessante puzzel bestaat ivm Fair trade en ontwikkelingssamenwerking, indien er weinig agendapunten zijn, kan deze misschien eens opgelost worden
tijdens een vergadering
- AHA-project: Koen Meirlaen vertrok naar de Zuidpool.
te volgen via de website http://ahaproject.be/
- de subsidieformulieren werden doorgemaild naar alle leden, de aanvragen moeten ten laatste eind januari binnen zijn
- data GROS-vergaderingen 2012:
- 14 februari
- 24 april
- 19 juni
- 28 augustus
- 16 oktober
- 18 december

- Er werd een mail doorgestuurd ivm vormingsmomenten en een handleiding voor Grossen
naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Sien merkt op dat het een moment kan
zijn voor de GROS om voorstellen te formuleren naar het beleid toe mbt verwachtingen op
vlak van ontwikkelingssamenwerking.
- werking 11.11.11: vroeger werd er gewerkt met afzonderlijke werkgroepen, nu werden er
per provincie een aantal mensen gerekruteerd om deel te nemen aan een panel; Sien en Colette zitten in dit panel
Op zaterdag 21 januari gaat de nieuwjaarsreceptie van de Noord Zuid beweging door.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 14 februari om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

