Vergadering GROS

Verslag vergadering 28 augustus 2012
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde,
Gilbert Strumane, Jeanine Schollaert, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Hans Deruyter, Gentiel Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Liesbet Groffils, Marc Claeys, Antoine
Van Nieuwenhuyze, An Defloor, Dirk Vanroose, Lieve Van Lancker
Afwezig
Debbie Malfait, Marc Lagaert, Walter Vlassenbroeck

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
1. Verslag vergadering 19/06/2012 (zie bijlage) & opvolging
- Hans zal op de volgende vergadering toelichting geven over de campagne van Vredeseilanden.
- Er werd rekening gehouden met het advies van de GROS mbt het aanbieden van Fair Trade
producten in de cafetaria van het OCP. De concessiehouder van de Polderbos-Bar verkoopt
producten in de bar en in de automaat. Hij staat hier heel positief tegenover. Dit is opgenomen in de concessieovereenkomst.
- Internationale Fair Trade dag koppelen aan de Wereldwinkel of iets organiseren cfr. Ecoexpo in Lochristi.
2. Opvolging Fair Trade campagne
- zie verslag
3. Toelichting door Hans over de campagne van Vredeseilanden
verdaagd naar volgende vergadering
4. Toelichting door Ria ivm jaarprogramma Wereldsolidariteit en lokale activiteit
Ria deelt een overzicht uit van het Jaarprogramma 2012-2013 van Wereldsolidariteit-ACW.
Nieuwe lentecampagne: Vragen staat vrij.
Ria wil ook een lokale actie organiseren mbt Gender in het zuiden.
doelgroep: leden GROS, scholen, gemeentepersoneel, vrouwenpraatcafé
Het voorstel van Ria zal eerst besproken worden op de stuurgroep en de stand van zaken zal
op de volgende vergadering van de GROS worden toegelicht.
opm.:
- partners zoeken om te combineren met andere activiteiten
- eventueel ism KVLV

5-6. Infostand braderie en Sing for the Climate
Tijdens de braderie zal de aandacht hoofdzakelijk gaan naar de actie Sing for the Climate.
In de infostand zullen de vlaggen opgehangen worden en het infoboekje vande GROS zal beschikbaar zijn.
Sing for the Climate:
- Gino werd gevraagd als entertainer om het publiek op te warmen
- Marc Claeys als dirigent
- Sien licht inhoudelijk toe
Op de braderie wordt de actie inhoudelijk toegelicht, liedje wordt afgespeeld, on-line inschrijvingen.
Hilde gaat na of ze aan een bakfiets kan geraken om mee rond te rijden tijdens de braderie.
Mariska stuurt een lijstje rond om vrijwilligers te hebben voor de infostand.
7. Activiteiten leden GROS
- KVLV-Landelijke Gilde: tijdens kerstfeest iemand laten optreden als ‘Dame Blanche’
- KVLV: goede verkoop gehad tijdens de avondmarkt waarvan de helft voor Trias + veel documentatie uitgedeeld
- Kwango: activiteit op 13 april 2013
- 11@home: het comité moet nog samenkomen
- Oxfam: klantendag op 2e zaterdag van oktober + geschenkenbeurs op 1 en 2 december
- Nona: Tine Ruysschaert brengt ‘Beatrijs’ in Gent tvv Nona op 21 oktober
8. Allerlei
- Iedereen kan zich abonneren op de E-nieuwsbrief van de provincie: Lokaal Noord-Zuid is
de 6-wekelijkse digitale nieuwsbrief voor lokale besturen, GROS-sen en al wie bezig is en/of
geïnteresseerd in het lokaal Noord-Zuidbeleid. Deze nieuwsbrief wil vooral praktische info en
tips aanbieden om van je gemeente een volwaardige Noord-Zuidspeler te maken. Wie deze
brief nog niet ontvangt, kan zich inschrijven door een mailtje te sturen naar gros@11.be. Vorige edities en meer informatie is steeds te vinden op www.11.be/gemeente
- De Wakkere Burger: organiseert vormingen op maat en als GROS kun je hier een beroep op
doen over bv nieuwe beleidsstructuur
opm: liever inhoudelijke toelichtingen dan over nieuwe structuren ed: zouden allebei mogelijk
moeten zijn
voorstel: agendapunt volgende vergadering: spreker laten komen?
- 4e pijler steunpunt: nieuwe website – hoe kijken de 4e pijler verenigingen van de GROS naar
deze website? wordt dit gebruikt?

Volgende vergadering GROS: dinsdag 16 oktober om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

