Vergadering GROS

Verslag vergadering 16 oktober 2012
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Marc Lagaert, Ria Coussens, Bart Laureys, Liesbet Groffils, Walter Vlassenbroeck, Jeanine Schollaert, Dirk Vanroose, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Hilde Vande Velde, Gentiel Vanommeslaeghe, Lieve Van Lancker
Afwezig
Hans Deruyter, Debbie Malfait, Marc Claeys, An Defloor

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
De GROS zal volgend jaar opnieuw moeten samengesteld worden gezien de adviesraden gelinkt zijn aan de legislatuur perioden.
1. Verslag vergadering 28/08/2012 (zie bijlage) & opvolging
- Sing for the Climate: positieve opkomst, afspraak met Gino was om enkel animatie te doen
om op te warmen, voor herhaling vatbaar, linken aan de 11 11 11 campagne?
-infostand braderie: nagaan om iets te maken waarop alle logo’s van de leden staan ipv telkens alle vlaggen te moeten ophangen; het gebruik van de bakfiets was niet zo praktisch gezien er veel volk was; veel lawaai van de andere standen waardoor het moeilijk was om het
liedje van SFTC te laten horen
- Wereldwinkeldag Oxfam: groot succes voor ruilen chocopotten (ongeveer 300 potten)
2. Opvolging Fair Trade campagne
-

zie verslag
Zuiddag: Erasmus nam deel met één klas op 18/10
updaten lijst huidige partners + bedanking voorzien en verzamelen van positieve ervaringen
proefpakketje wordt samengesteld voor de slagers

3. Toelichting door Hans over de campagne van Vredeseilanden
Hans is afwezig.
Bart geeft toelichting over de Damiaanactie op de vergadering in januari.
4. Uitnodigen van een spreker op een GROS-vergadering
- uitleg over de beheer- en beleidscyclus? gevolgen hiervan voor de adviesraden, dit zal via
de op te maken beleidsplannen duidelijk worden
- Philippe stelt voor om dokter Yves Kluyskens te laten komen

Dit wordt georganiseerd door de GROS en de leden maken dit mee bekend. Spreker laten
komen in het voorjaar (maart-april) in het OCP. Mariska regelt dit verder en stuurt de datum
door naar de leden, zodat er kan nagegaan worden dat het niet samenvalt met andere activiteiten.
5. 11.11.11 campagne
- er komt een oproep om nieuwe leden te zoeken voor de 11-groep via de infokrant
- belangrijk dat er in de toekomst geen concurrentie is tussen de leden van de GROS tijdens
het weekend van 11 november.
- 11-november herdenking: de workshops voor de scholen zijn opnieuw doorgegaan, de leerlingen maken kunstwerkjes die tentoongesteld zullen worden in de raadzaal
voorstel: korte tekst voorbereiden als inleiding over de GROS, eventueel een kleine gadget
voorzien voor de leerlingen mbt de GROS
- spreker voor de recpetie: voorstellen van de leden:
- iets ivm water en het zuiden
- studenten laten langskomen van Erasmus voor een korte uitleg ivm de zuiddag
- er moet een duidelijk link zijn tussen 11.11.11 en de vredesgedachte
- iemand van het Vredeshuis laten langskomen
- beelden van vluchtelingen in de 1e WO en link met hedendaagse situaties
- zuster Nicole De Volder van Zevergem
6. Activiteiten leden GROS
- Damiaanactie: laatste WE van januari – themaland is Nicaragua
- KVLV: kerstfeest is gelinkt aan ontwikkelingssamenwerking; er komt een uitwisselingsreis
met Brazilië mbt partnerschap en het vrouwensecretariaat
- Kwango: activiteit op 13 april 2013
- Oxfam: geschenkenbeurs op 1 en 2 december
7. Allerlei
- 19 oktober: educatiebeurs van het Wereldcentrum: workshop voor Grossen
- memorandum: op te volgen door de GROS mbt beleidsvoorstellen
- activiteit 4/12: vorming voor adviesorganen mbt rekruteren vrijwilligers, via De Wakkere
Burger?
- volgende vergadering: data vergaderingen 2013 meedelen

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

