Vergadering GROS

Verslag vergadering 14 februari 2012

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

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
Lieve Van Lancker is verontschuldigd wegens een andere vergadering.
1. Verslag vergadering 20/12/2011 (zie bijlage) & opvolging
- Logo GROS
- Philippe volgt dit verder op en stuurt definitieve logo door
- advies mbt technische ondersteuning: Mariska deelt mee dat het schepencollege besliste dat
dit geval per geval zal bekeken worden. Het bestuur moet de techniekers zelf betalen, dit is
niet te vergelijken met het gratis ter beschikking stellen van de zalen. Als er bv een lezing
doorgaat, gaat het over een vergoeding van enkele uren, als er bv verschillende dagen verschillende optredens doorgaan is dit een groot verschil. Daarom zal het college de aanvragen
afzonderlijk behandelen. Indien er technische ondersteuning nodig is, moet de vereniging dit
samen aanvragen met het gratis gebruik van de zaal. Dit voldoende lang op voorhand.
- Straatactie 11.11.11: Mariska leest de mail voor van Philippe waarin hij opmerkt dat de
straatactie ook op een andere manier kan georganiseerd worden. Dit door in de verschillende
wijken tijdens verschillende jaren langs te gaan.
In 2011 waren slechts een 15-tal vrijwilligers. Sien merkt op dat het idee kan worden besproken voor de actie van 2012.
- Damiaanactie: stiftenverkoop aan de kerken is doorgegaan
- actie Vredeseilanden: dit ging door tijdens het 2e weekend van januari: er was een kleine
meeropbrengst ten opzichte van vorig jaar met hetzelfde aantal vrijwilligers die inzamelden;
vooral aan de supermarkten was er een goede verkoop.
Sien stelt voor dat Hans eens een toelichting geeft over de campagne van Vredeseilanden
tijdens één van de volgende vergaderingen.

2. Opvolging Fair Trade campagne
- zie verslag in bijlage
- voorstel om een gezamenlijke actie te doen met OWW naar aanleiding van de wereldwinkeldag
- campagne meer in de media brengen + eventueel nagaan om verenigingen te sponsoren
- de huidige partners opnieuw aanspreken mbt opvolging
3. Advies verdeling subsidies
Sien licht toe aan de hand van de ontwerp-verdeling dat door Mariska werd opgemaakt.
Alle aanwezigen ontvangen het overzicht.
- totaal budget is 6.000 euro, elk jaar komt er 500 euro bij, het groeipad wordt dus aangehouden. Dit totaalbedrag blijft echter laag voor een gemeente als De Pinte.
- werkingstoelage: 100 €/vereniging
- activiteiten: 60% van de kosten met een max van 250 €
- Marc Claeys merkt op dat het symposium van Nona niet werd opgenomen (in het
geel aangeduid bij nummer 604000 op het financieel overzicht). Mariska bekijkt dit en
zal het opnemen in de verdeling. Mbt de opmerking dat er geen FT of bio producten
worden gebruikt merkt Marc op dat er meestal producten uit Roemenië worden aangekocht.
opm.: er zijn nog andere producten dan wijn mogelijk, zoals bv koffie/thee
- voorstel om het reglement aan te passen in de zin van dat er ook lokale producten
kunnen gebruikt worden
- An merkt op dat er op gelet zal worden dat het logo van de GROS gebruikt wor dt
- Jeanine merkt op dat er in 2011 wel vergaderingen waren mbt Trias, maar geen lokale activiteit: spijtig dat er geen subsidies kunnen verkregen als men er wel mee bezig is
- voorstel om niet enkel acties, maar ook sensibilisering in aanmerking te laten komen
voor de zuidwerking bv voor Wereldsolidariteit, Trias; want er is wel actieve inzet van
de leden maar niet altijd plaatselijke activiteiten
- bv van artikel 2 en 3 één artikel maken, goed omschrijven wat ‘sensibilisering’ is
- reglement vergelijken met andere gemeenten
Advies GROS
De GROS gaat akkoord met de subsidieverdeling mits opnemen van het symposium
van Nona bij de sensibiliserende activiteiten en werkingskosten voor Vredeseilanden. Op de volgende vergadering het subsidiereglement herbekijken.
Hans dient het aanvraagformulier in ten laatste tegen 21 februari.
Mariska stuurt het reglement mee met de uitnodiging van de volgende vergadering.
4. Activiteiten leden GROS
- 11-groep: op 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
- inleefreis Broederlijk Delen: zie vorig verslag - An is bezig om het definitieve programma in
elkaar te steken;
Op 16 maart om 20u gaat de getuigenis door in het Scheldeveldekasteel (An neemt nog contact op met het OCMW).

- Broederlijk Delen: 18 maart: koffiestop aan de kerk in Zevergem en ‘wijnstop’ aan de kerk
van De Pinte. De solidariteitsbrunch gaat door op 25 maart.
- KVLV: kookworkshop in het kader van de inleefreis op 15 maart
- Wereldsolidariteit: thema ‘gezondheid wereldwijd’
- 7/4: wereldgezondheidsdag – petitie naar de Belgische overheid
- internationale week (eind april-begin mei): lokale invulling met getuigenissen, mogelijkheid bekijken om een getuigenis te laten doorgaan in De Pinte
- Nona
- vormingsweek in Boekarest van 23-27 april: met 3 leerkrachten van de UZ-school
Gent vorming geven aan de leerkrachten in Roemenië
- benefietconcert: op 1 of 8 juni
- Roemeense maaltijd: 11 november
Sien vraagt of het niet mogelijk is om dit op een andere datum te doen gezien
de 11.11.11 campagne. Marc gaat na of het mogelijk is om de datum te verleggen.
- september: benefietoptreden Tine Ruysschaert in Gent
- Kwango: solidariteitsfeest op zaterdag 28 april in het OCP
- 12 mei: internationale fair trade dag en mobiliteitsdag
5. Allerlei
- Sien deelt mee dat op de site 11.be een filmpje te bekijken is van de nieuwjaarsreceptie van
11.11.11 op 21 januari; Guy Standing kwam hier een interessant verhaal doen ivm zijn boek
‘The Precariat’.
Mariska scant een samenvatting van de tekst in en mailt deze door naar de leden.
- werking 11.11.11: vrijwilligerspanel – voorstellen voor de volgende campagnes worden hier
besproken + stemming hierover (kiezen tussen voedselveiligheid of sociale beveiliging). Indien leden dit wensen kan Sien de verslagen doorsturen.
- brochure ‘beleidsvoorstellen Noord-Zuid: moeten er van uit de GROS voorstellen komen in
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, indien wel, dan moet dit snel gebeuren.
Bedoeling om een memorandum op te stellen en wensen duidelijk te formuleren naar de verschillende politieke partijen zodat ze dit kunnen opnemen in hun partijprogramma en eventueel later in het gemeentelijk beleid.
Anniek volgde een provinciale infoavond hierover: mbt de eisen zijn er 5 doelstellingen doorgegeven, er wordt hiervoor best een tijdsplan opgesteld.
Welke leden hebben interesse om hiervoor samen te zitten in een werkgroep?
De werkgroep maakt een ontwerptekst op en mailt dit door naar de andere leden.
Volgende leden willen meewerken: Anniek, Ria, Marc en Sien. De werkgroep komt samen op
29 februari en 13 maart om 20 u bij Sien thuis (Bomstraat 3).

Volgende vergadering GROS: dinsdag 24 april om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

