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De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
Voorstelling van de nieuwe leden:
- Benoit Braeckman: Ingenieurs zonder grenzen
- Ina Quintyn: geïnteresseerde inwoner
- Kathleen Ghyselinck: KVLV
1. Toelichting Vlaams Impulsbeleid – meerjarenplan door Ann Martens
Ann geeft toelichting over de nieuwe Beleid- en Beheercyclus en het impulsbeleid aan de hand
van een powerpointvoorstelling. Een informatieve nota wordt uitgedeeld aan de aanwezigen.
Gemeenten kunnen subsidies vragen via de acties die voorzien worden in het meerjarenplan.
Dit plan gaat over de periode 2014-2019. De subsidies zijn mogelijk voor max. 2 legislaturen
en noordwerking is een verplicht onderdeel. De gemeente is het meerjarenplan momenteel
aan het opmaken. Tot en met de zomer kunnen er opmerkingen gegeven worden. Belangrijk
is dat er een groeipad duidelijk moet zijn tov vorige actiepunten en beleid.
De GROS kan er op letten dat de aandachtspunten uit het memorandum opgenomen zijn in
het meerjarenplan.
Het Vlaams gewest voorziet subsidie voor 70 à 100 gemeenten.
Meer info: http://www.bestuurszaken.be/planlasten/vlaamse-beleidsprioriteiten.
2. Verslag vergadering 20/02/2013 (zie bijlage) & opvolging
- evaluatie GROS: in het najaar zal via Ann Martens een evaluatie doorgaan van de GROS
- adviezen voor gebruik infrastructuur werden goedgekeurd door het schepencollege
- advies mbt gebruik van de keuken: na te gaan via schepen Vanbiervliet
3. Opvolging Fair Trade campagne
zie verslag trekkersgroep
4. Advies verdeling subsidies 2013
Sien overloopt de subsidieverdeling.

Het subsidiereglement zal doorgestuurd worden naar de nieuwe leden samen met de statuten
en huishoudelijk reglement.
Het budget van 2013 is voor werkingstoelagen en activiteiten in het jaar 2012.
8 verenigingen van de GROS dienden één of twee dossiers in.
Voor 2013 werd 6.000 € voorzien op het krediet ontwikkelingssamenwerking.
De verdeling werd gebaseerd op het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking.
De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met deze verdeling van het krediet.
opmerkingen:
- geen subsidie voor activiteiten die niet op grondgebied van De Pinte doorgaan en wel voor
de grote koepelorganisaties
- subsidiereglement zal ook bekeken moeten worden in het kader van het meerjarenplan.
5. Fair Trade picknick – dag van het park
Oxfam Wereldwinkels roepen op om op 17 en 18 mei een Fair trade picknick te organiseren in
alle gemeente.
De Pinte zal hier ook aan meedoen, maar dan op 26 mei tijdens de Dag van het Park, met als
thema ‘de groenste picknick’.
6. 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
- juni: leerkracht uit Boekarest die stage komt doen
- OWW: FT picknick op zondag 26 mei
- 11.11.11: plannen om een ‘scheve tafel’ te organiseren, idee voor een spreker op de 11
november herdenking: voorstelling van waar de opbrengsten van de actie naartoe gaan of
iemand die komt spreken over de oorlog in Syrië.
7. Allerlei
- data volgende vergaderingen: gaan door op woensdag ipv dinsdag: 19 juni, 21 augustus, 16
oktober, 18 december
- noodhulp Syrië: oproep Consortium 1212
Hans Schmidt stelt voor om een benefietconcert te organiseren voor de scholen met zijn programma ‘een hoed vol liedjes’. De GROS wil dit zeker mee ondersteunen. Best ook een inhoudelijke voorstelling geven van de situatie in Syrië door een spreker van 1212.
De gemeente zal ook het budget voor noodhulp inzetten + een oproep naar de inwoners om
te storten.

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

