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Hendrik vervangt Sien als voorzitter tot 20u15.
1. Verslag vergadering 16/04/2013 (zie bijlage) & opvolging
- impulsbeleid
Wim deelt mee dat voor de opmaak van het Meerjarenplan een grondige en degelijke voorbereiding nodig is. Tijdens de zomermaanden komt een grote koffer op het gemeenteplein waarin alle inwoners hun ideeën kunnen doorgeven.
Na de zomer, vermoedelijk september, zal het advies van de GROS gevraagd worden. De
prioriteiten van de GROS, doorgegeven via het memorandum, werden reeds opgenomen in
het plan en er was al twee maal een bespreking met Sien en Mariska.
Personeelsondersteuning blijft behouden. Voor de financiële ondersteuning is het doel om 1
euro per inwoner te voorzien. Uitgangspunt is de verankering van duurzame ontwikkeling en
ontwikkelingssamenwerking. Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidies van het
Impulsbeleid moet ontwikkelingssamenwerking geïntegreerd worden in het beleid.
Bedoeling is dat alle plannen van de verschillende diensten gelinkt worden en dat er zo één
plan tot stand komt. De adviesraden geven bijgevolg advies over het volledige plan en niet
enkel over de actieplannen per dienst. Een actiepunt dat bv zou moeten opgenomen worden
is het permanent voorzien van beschikbare ruimte voor de winkel van OWW.
- De subsidies voor 2013 werden goedgekeurd door het schepencollege, rekening houdend
met het advies van de GROS.
2. Opvolging Fair Trade campagne
zie verslag trekkersgroep
- nog geen reactie gekregen van de jeugdverenigingen ivm de brief die gestuurd werd ivm FT
op kamp, Wim vraagt dit nog eens na op de jeugdraad eind juni
- meer promotie voeren via facebook (pagina gemeente De Pinte) + linken naar Oxfam FB
- herkenbaarheid bij de winkels
- vraag Oxfam voor een sensibilisatieactie tijdens de Week van de FT: tegen eind juli tekst
voor de gemeentelijke infokrant doorsturen
- in de nieuw bib een hoekje voorzien met FT koffie?

3. Evaluatie FT picknick en benefietconcert
FT picknick-dag van het park
- Oxfam heel tevreden, goed om de picknick te kunnen combineren met de Dag van het Park
- zonde dat een 20-tal personen eten had besteld en dan niet zijn afgekomen
- gft-bakje voorzien voor etensresten
- leuk om te activiteiten te kunnen combineren en voor herhaling vatbaar
benefiet
- mooi concert met goede muziek, maar veel te weinig volk, slechts 45 aanwezigen
- voor de benefiet voor de scholen was er wel een volle zaal (VBS De Pinte en de Kleine Prins)
- totale opbrengst van de 2 concerten was 1.600 euro
- meer reclame maken, spijtig dat het ondertussen ook niet meer in de media verscheen
- mogelijke spreker voor de 11 november herdenking: Annabell Van den Berghe, afkomstig
van De Pinte, zij is in Syrië geweest als journalist
- Opnieuw spreker laten komen begin volgend jaar in het OCP? Wim merkt op dat de gemeente Nazareth vragende partij is om gezamenlijk dergelijke activiteiten te organiseren.
4. Advies gebruik infrastructuur
- Vraag van Vrieden van de Kwango: gratis gebruik van de cultuurzaal, lokalen 1, 2, 3+4 en 5
op 5/4/2014 voor het organiseren van een solidariteitsavond ten voordele van de ontwikkeling van de Afrikaanse Kwangostreek: gunstig advies
- gratis gebruik van de Veldblomme door The HODP Small Band voor hun repetitie voor het
benefietconcert: gunstig advies
- Oxfam Wereldwinkel voor gratis gebruik van vergaderzaal 2 op 11/6/2013 voor het houden
van een vergadering (vrijwilligersvergadering): gunstig advies, maar rekening mee houden
dat vergaderingen in principe niet in aanmerking kunnen komen volgens het reglement.
Het reglement zal in de toekomst aangepast worden, een mogelijk advies van de GROS zou
kunnen zijn dat de leden van de GROS gratis gebruik mogen maken van de gemeentelijke
infrastructuur.
In afwachting van de aanpassing van het reglement zijn vergaderingen niet gratis
voor de leden.
5. Braderie
- gaat door op zondag 8 september
- voorstel om het algemeen thema van 11.11.11 bekend te maken, de voedselproblematiek,
gekoppeld aan de voorstelling van de leden
- de activiteit moet nog uitgewerkt worden + wedstrijd
- investeren in een betere stand van de GROS om de opbouw vlotter te laten gaan en de
stand duidelijker zou zijn
- boekje over de GROS updaten

6. Activiteiten leden GROS
- Oxfam Wereldwinkel:

- info- en verkoopstand op de avondmarkt in Zevergem
- Brouwsels op straat in Nazareth
- braderie september
- opnieuw chocopottenactie
- geschenkenbeurs op 7 en 8 december
- voor de vrijwilligers van FT campagne iets laten maken van herkenningskledij
- 11.11.11: maaltijd (wereldkeuken) in de Veldblomme op 10 november
op de volgende vergadering meer info hierover en toelichting over de campagne
- Nona:
- 12/10: orgelconcert in Gent met De Kleine Kantorij
- 17/11: Roemeense maaltijd
- Vrieden van de Kwango: solidariteitsavond op 5 april 2014 in het OCP
7. Allerlei
- Sien gaat naar het schepencollege voor het geven van een toelichting over het memorandum en het tonen van het filmpje van SFTC
- er werd een reglement opgemaakt voor het gebruik van de gemeentelijke bestelwagens:
enkel nog gebruik mogelijk voor de scholen, verenigingen voor het goede doel of voor activiteiten waar het gemeentebestuur bij betrokken is
- de uitnodiging en het verslag worden de volgende keer via mail doorgestuurd
- data volgende vergaderingen: gaan door op woensdag ipv dinsdag: 21 augustus, 16 oktober, 18 december

Volgende vergadering GROS: woensdag 21 augustus om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

