Vergadering GROS

Verslag vergadering 19 juni 2012

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

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
1. Verslag vergadering 24/04/2012 (zie bijlage) & opvolging
- Hans zal op de volgende vergadering toelichting geven over de campagne van Vredeseilanden.
- gebruik OCP voor de geschenkenbeurs van OWW: kan de GROS advies geven om in de concessieovereenkomst iets te laten opnemen met FT producten?
- voorstel 1: leden van de GROS kunnen de bar openhouden bij de cultuurzaal voor de
verkoop van FT producten, op voorwaarde dat de volledige opbrengst naar het goede
doel gaat
- voorstel 2: concessiehouder verkoopt zelf FT producten in de cafetaria
opm:

- niet als advies geven, maar persoonlijk vragen bij de concessiehouder
- OCP is een openbaar gebouw, geen privé café
- oppassen dat het advies niet het omgekeerde effect heeft indien het voorstel niet in
de concessie wordt opgenomen

advies GROS:
Is het mogelijk dat de concessiehouder Fair Trade producten aanbiedt in de cafetaria van het OCP. Dit in het kader van de campagne ‘Fair Trade gemeente’.

2. Opvolging Fair Trade campagne-internationale FT dag
- zie verslag
- internationale FT dag op het gemeenteplein: voldoende activiteiten, maar geen volk; best
deze actie koppelen aan andere activiteiten bv bloemenmarkt of aan de Wereldwinkel
- belangrijk om naar buiten te komen als FT gemeente

3. Toelichting door An ivm inleefreis Broederlijk Delen
- Fausto uit Guetemala verbleef tijdens zijn inleefreis bij Sien en Paul en bezocht verschillende
zaken zoals bv waterzuiveringsinstallaties
- dubbel gevoel bij de inleefreis: aan de ene hadden de bezoeken voor Fausto een meerwaarde vooral qua technische kennis, aan de andere kant een minder goed gevoel omdat Fausto
hier ter plaatse misschien niet zoveel mee kan doen
- op het programma stond ook een ontvangst bij Herman van Rompuy
- Broederlijk Delen volgt dit verder op en blijft informatie doorsturen naar de lokale leden mbt
wat de inleefreis concreet heeft opgebracht
- er is in Guetemala veel protest tegen de mijnbouw, maar moeilijk om tegen de multinationals in te gaan
- één van de twee Guatemelanen die op inleefreis waren in België, werd gevangen genomen
en met de dood bedreigd
- via volgende link kun je meer informatie terugvinden mbt het mijnconflict in Espinar
http://www.broederlijkdelen.be/component/one/bdarticle/detail/mijnconflict_peru_crimininalis
ering_sociaal_protest,4140

4. Toelichting door Hans ivm campagne Vredeseilanden
Verontschuldigd op deze vergadering wegens ziekte.
Toelichting op de volgende vergadering.

5. Toelichting door Sien ivm 11.11.11 campagne
- Sing for the Climate: idee van de 11-groep om deze actie ook lokaal te laten doorgaan op
22 of 23 september op het gemeenteplein.
Sien leest de bedoeling van de actie voor uit de campagnekrant van 11.11.11. Vraag aan de
GROS om hieraan mee te werken.
De 11-groep denkt om Jan Verbruggen te vragen om het lied aan te leren.
opm:

- laten doorgaan op 2 locaties? in De Pinte en in Zevergem
- alle koren aanspreken en oproepen om mee te zingen
- artikel in de infokrant plaatsen
- zaterdag of zondag? eens nagaan bij de KVLV De Pinte wanneer hun activteit de
zondag doorgaat
- eventueel Zeverrrock contacteren om ook hier het liedje eens te oefenen
- Sien gaat langs op de jeugdraad om ook hier op te roepen om mee te zingen

- de 11-groep zou opnieuw een activiteit laten doorgaan cfr 11@home, maar dan via een
etentje bij mensen thuis met gerechten uit de verschillende continenten en een spreker aan
de tafel die wat uitleg kan geven
- financiële actie: verkoop van het materiaal behouden en eventueel uitbreiden naar het station + ludieke zitactie; indien er extra vrijwilligers zijn, deze laten aansluiten bij de verkoopactie

6. Advies gebruik infrastructuur
Vraag van Nona voor het gratis gebruik van de refter en de keuken van de gemeentelijke basisschool voor de organisatie van het Roemeens eetfestijn op 11 november 2012.
- De GROS geeft positief advies voor het gratis gebruik van de infrastructuur.
- Op een vorige vergadering werd door de 11-groep de vraag gesteld om de datum te herbekijken, op deze vraag is geen reactie op gekomen.

7. Activiteiten leden GROS
- Broederlijk Delen: volgende campagne gaat over Oeganda en voedselzekerheid
- Festival van Vlaanderen: opnieuw 10 kaarten beschikbaar voor de prijs van 1 € voor kansarmen (vorig jaar 7 aanvragen)
- Trias/KVLV: zouden iets willen organiseren ism de Landelijke Gilde in het kader van het artikel in het magazine ‘Buiten’. De kostprijs om prof. Eric Tollens te laten komen voor een infoavond ligt echter nogal hoog en ook praktisch gezien is het nogal moeilijk. Een mogelijk alternatief is Dhr. Kristof Volckaert. Dit moet nog verder bekeken worden.

8. Allerlei
- voorbereiding voor de braderie tegen de volgende vergadering

Volgende vergadering GROS: dinsdag 28 augustus om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

