Vergadering GROS

Verslag vergadering 20 februari 2013
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Hendrik De Lange, Luc Uyttendaele, Anniek Decock,
Ria Coussens, An Defloor, Marc Claeys, Bart Laureys, Walter Vlassenbroeck, Jeanine Schollaert, Antoine Van Nieuwenhuyze, Wim Vanbiervliet, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Hans Deruyter, Hilde Vande Velde, Marc Lagaert, Kathleen Ghyselinck
Afwezig
Dirk Vanroose

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
Punt 1 en 2 worden omgewisseld gezien het verslag van de vorige vergadering een bevoegdheid is van het huidig bestuur.
1. Verslag vergadering 18/12/2012 (zie bijlage) & opvolging
- vraag ivm de hersamenstelling: mag een plaatsvervanger iemand zijn die niet in De Pinte
woont?
- fair trade: meer promotie en bekendmaking voorzien via de partners + jeugdverenigingen
betrekken bij de campagne
geplande activiteiten: - FT picknick tijdens de Dag van het Park
- Oxfam trailwalker op 24 en 25 augustus – sportraad hierbij betrekken
- tijdens de braderie promotie maken voor de partners
- damiaanactie: hele goede campagne gehad, opbrengst van 24.000 euro, verkoop onder
meer aan de Carrefour, van Louis Delhaize kregen ze geen toestemming
- memorandum: aan het schepencollege zal een speciaal cd-hoesje met het filmpje van Sing
for the Climate overhandigd worden, dit samen met het memorandum.
Wim merkt op dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuw beleidsplan. In dit plan wordt
opgenomen om minstens 1 euro per inwoner te voorzien. De Vlaamse regering opteerde om
het Beleid inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking te vervangen door
een Impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Er wordt een impuls gegeven
om de gemeenten te stimuleren aan ontwikkelingssamenwerking te doen en de kwaliteit van
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking te verhogen. Naast een financiële impuls, wil de
Vlaamse overheid de gemeenten ook een inhoudelijk kader en de nodige begeleiding bieden.
Gemeenten die een subsidie willen aanvragen kunnen in hun meerjarenplan 2014-2019 aangeven hoe ze invulling zullen geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit inzake gemeentelijke
ontwikkelingssamenwerking. Afwerking van het gemeentelijk beleidsplan is voorzien voor
mei-juni.
- opmerking verslag: Liesbet Groffils nam met gemengde gevoelens ontslag uit de raad
- 4e pijler verenigingen kunnen hun vereniging aanmelden bij het 4e Pijler Steunpunt
http://www.4depijler.be/

2. Installatie GROS – verkiezing dagelijks bestuur
kandidaten:
- voorzitter: Sien Vanboven
- geen kandidaten voor ondervoorzitter en penningmeester
- afgevaardigd lid: Ria Coussens
dagelijks bestuur:
- Sien Vanboven wordt bij handgeklap herverkozen als voorzitter.
- Anniek Decock geeft zich op om penningmeester te blijven.
- Hendrik De Lange geeft zich op als ondervoorzitter.
- Ria Coussens blijft afgevaardigd lid van de GROS.
wijzigingen samenstelling:
- KVLV: Kathleen Ghyselinck
- 11.11.11: Sien Vanboven
- Hilde Vande Velde blijft lid als geïnteresseerde inwoner
- Antoine Van Nieuwenhuyze is vertegenwoordiger voor het ACV
- Davidsfonds is geen lid meer van de GROS
- An Defloor is lid voor Broederlijk Delen

3. Opvolging Fair Trade campagne
zie punt 1

4. Evaluatie GROS 2009-2012
Het evaluatieverslag wordt uitgedeeld aan de aanwezigen.
- ‘geïnteresseerde inwoner’ wordt vervangen door ‘persoon die zich inzet’, ook aan te passen
op de aanwezigheidslijst
- gratis gebruik infrastructuur: indien het gaat om dringende aanvragen kan dit via het dagelijks bestuur gaan, zij koppelen dan terug op de eerstvolgende algemene vergadering
Wim merkt op dat het de bedoeling is om één formulier op te maken voor alle activiteiten
zodat alles dat moet aangevraagd worden via hetzelfde formulier kan
- er komt nog een evaluatie in samenwerking met het provinciebestuur

5. Kasverslag 2012
Anniek geeft toelichting bij het kasverslag.
- stand rekening 03/01/2013 (VDK): 288,17 €
- door te geven aan de financieel beheerder om terug aan te vullen tot 500 €
- Anniek vraagt om steeds te zorgen voor een betaalbewijs en stempel indien er zaken terugbetaald moeten worden
De gemeente stort een bijdrage van 300 € voor het project van Dr. Yves Kluyskens die een
lezing is komen geven in het OCP.

6. Advies gebruik infrastructuur
1. vraag Nona voor gratis gebruik refter gemeentelijke basisschool op 17/11
2. vraag OWW voor gratis gebruik cultuurzaal voor de geschenkenbeurs in december 2012 en
december 2013.
Marc Claeys vraagt of de GROS advies kan geven naar het schepencollege om ook de vaatwas
te mogen gebruiken in de refter.
De GROS formuleert volgend advies:
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met het gratis gebruik van de keuken
en de bijhorende elektrische apparaten/grootkeukentoestellen in de gemeentelijke
basisschool voor activiteiten die kaderen in de doelstellingen van de GROS.
De GROS adviseert positief voor het gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor Nona en Oxfam Wereldwinkel.
De adviezen worden voorgelegd aan het schepencollege.

7. Activiteiten leden GROS
- Nona:

- van 1/3 tot 31/5: tentoonstelling met verkoop schilderijen
- 25/5: benefietconcert in de kerk
- 12/10: orgelconcert in Gent met De Kleine Kantorij
- 17/11: Roemeense maaltijd
- Vrienden van de Kwango: jaarlijkse maaltijd zal niet kunnen doorgaan wegens ziekte van
een aantal medewerkers, dus geen activiteit in 2013; er wordt nagegaan of er een alternatief
kan komen.
- KVLV: werkjaar staat in het teken van Brazilië
- Davidsfonds: optreden van wereldmuziek (Russisch) op 2 maart in het OCP
- OWW: - oproep om een picknick te organiseren op de internationale FT dag, de gemeente
stelt voor om dit te combineren met de Dag van het Park
- op 9 maart, dag van de vrijwilliger, zijn er 2 soorten wijn te proeven
- elke zaterdag mogelijkheid om wijn te proeven
- Wereldsolidariteit: - internationale week in april, 2 personen uit Nigeria die langskomen in
Gent, bedoeling om een leerrijke week aan te bieden
- Gender in het zuiden: afspraak om na te gaan hoe dit kan geconcretiseerd worden om een lokale activiteit te organiseren
- Broederlijk Delen: - koffiestop op 10 maart: aperitief aan de kerk van De Pinte
- solidariteitsbrunch op 24 maart
- Oeganda is het campagneland voor 2013

8. Allerlei
- Fair Trade gemeente: infoavond voor leden van de trekkersgroep op 28 maart
- Gemeenten verleggen grenzen: infoavond op 2 maart in het provinciehuis
- op de infoavond van dr. Yves Kluyskens op 2 februari waren een 40-tal aanwezigen, als
GROS zou het goed zijn om dergelijke initiatieven jaarlijkse te herhalen in dezelfde periode

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

