Vergadering GROS

Verslag vergadering 18 december 2012
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde,
Marc Claeys, Bart Laureys, Liesbet Groffils, Walter Vlassenbroeck, Dirk Vanroose, Lieve Van
Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Jeanine Schollaert, Antoine Van Nieuwenhuyze, An Defloor
Afwezig
Hans Deruyter, Debbie Malfait, Marc Lagaert, Gentiel Vanommeslaeghe

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
Jeanine Schollaert zal voorlopig geen lid meer zijn wegens familiale zaken.
1. Verslag vergadering 16/10/2012 (zie bijlage) & opvolging
- Sien bedankt Marc Claeys als dirigent voor Sing for the Climate, een compilatie van alle
filmpjes werd getoond op de klimaatconferentie in Doha.
- voordracht ontwikkelingssamenwerking: dr. Yves Kluyskens komt op 2 februari een uiteenzetting geven in het OCP
opm: voldoende promotie maken: affiche + flyer + E-nieuwsbrief + ziekenhuis Maria Middelares en Erasmus
- Hans Deruyter contacteren ivm afwezigheden in de vergaderingen. Van leden die 3 x na
elkaar als afwezig genoteerd werden, vervalt het lidmaatschap.
2. Opvolging Fair Trade campagne
-

zie verslag
stand van zaken partners: ok, maar horeca en winkels kunnen een probleem worden
27 gemeenten zijn ondertussen de titel kwijtgeraakt
nog te bekijken: Delhaize, pralinenwinkel, standaard boekhandel, kledij met bio of FT label

3. Campagnefilmpje Damiaanactie
Bart geeft toelichting over de campagne van de Damiaanactie, Nicaragua, land van reuzen
Het actieweekend gaat door op 25 januari + 10 februari aan de kerk. Dit jaar gaat er ook
opnieuw een bouwkamp door.
4. Evaluatie 11.11.11 campagne
- 11-november herdenking: spreker, Johan Verstraete van Protos gaf een hele goede lezing,
inhoudelijk goed gelinkt aan de problematiek.

- tentoonstelling was iets minder origineel dan andere jaren, maar toch een mooie verwerking
van de workshop, de scholen waren positief over de workshop voor de 6e leerjaren
- verkoop van het actiemateriaal bracht 1.123,30 euro op, aan het station werd er niet veel
verkocht
- broodzakkenactie ging opnieuw door
- volgend jaar zal er gekeken worden om terug een activiteit te laten doorgaan
- het 11.11.11 comité is op zoek naar nieuwe leden, momenteel met wat te weinig voor grotere activiteiten
- Sien laat het filmpje zien van Bart Cannaerts in het kader van de 11.11.11 campagne
- De nieuwe campagne voor de komende 2 jaar gaat over voedselveiligheid.
5. Activiteiten leden GROS
- Damiaanactie: laatste WE van januari – themaland is Nicaragua
- Wereldsolidariteit: voorbereiding Internationale week in april 2013, op de volgende vergadering zal er meer info kunnen gegeven worden + Ria probeert om lokaal iets te organiseren
mbt ‘gender in het zuiden’
- Nona: er kunnen opnieuw 3 leerkrachten betaald worden voor de ziekenhuisschool voor het
komende jaar + school zal gerenoveerd worden
In mei-juni gaat het benefietconcert door.
- Oxfam: iets meer opbrengst van de geschenkenbeurs dan vorig jaar
- Kwango: activiteit op 13 april 2013
Sien bedankt Lieve Van Lancker voor de inzet en steun de voorbije 6 jaar uit naam van de
GROS.
Ook Lieve bedankt de voorzitter en alle leden voor de samenwerking.
6. Allerlei
- memorandum: werd er gescreend of de politieke partijen rekening hebben gehouden met
het memorandum in hun verkiezingsfolders? In de volgende vergadering het memorandum
terug opnemen en voorstellen aan het nieuw college. Aan de leden van het schepencollege zal
het filmpje van SFTC gegeven worden in een hoesje van 11.11.11 + de punten van het memorandum hierin vermelden.
- de volgende vergadering is de installatievergadering van de GROS (nieuwe legislatuur), Mariska stuurt een mail naar alle leden voor de kandidaatstelling
- subsidieaanvragen worden opnieuw ingediend tegen eind januari, Mariska stuurt hiervoor
een mail naar alle leden
- Via het steunpunt van de provincie zal er een evaluatie gebeuren van de GROS + toelichting
hierover op een volgende vergadering
- Liesbet Groffils neemt ontslag uit de GROS voor de komende 3 jaar.
- aanpassen ledenlijst GROS op de gemeentelijke website
- data vergaderingen 2013: 20 februari, 16 april, 18 juni, 20 augustus, 15 oktober, 17 december

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

