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Agenda en verslag worden niet meer met de post opgestuurd.
 Marc Lagaert wenst dit liever met de post.
1. Verslag vergadering 19/06/2013 (zie bijlage) & opvolging
* - Fairtrade actie oxfam
 zie verslag fairtrade trekkergroep.
 koffie in de bib ook fair trade? Walter stelt dit voor via de bib-raad.
- Festival van Vlaanderen schenkt fair trade wijn.
 logo doorsturen naar Degi.
* - Spreker 11-november-herdenking: Annabell
 Wim heeft haar gecontacteerd en normaal is ze in november in het land (onde
voorbehoud). Best wel een back-up voorzien. bv. John Vandaele van Mo
* - Spreker vastleggen voor begin volgend jaar
 misschien een debat tussen politici?
mogelijk onderwerp: zin en onzin V.O.S. (event via debat)
 zaal vastleggen voor februari (07/02/2014). Raadzaal vrij?
* Advies infrastructuur
 nieuwe aanvraag niet meer behandelen indien het een aanvraag voor een
vergadering betreft.
het schepencollege heeft negatief geadviseerd m.b.t. Oxfam.
* - Sien toonde op het schepencollege het filmpje van 11-11-11, we kunnen dit misschien ook
eens tonen op GROS en 11-november-herdenking.
2. Opvolging Fair Trade campagne
zie verslag trekkersgroep
3. Advies gebruik infrastructuur.
Opnieuw negatief advies voor Oxfam vergadering.
4. Braderie

- gaat door op zondag 8 september
- Affiches met logo’s GROS  moet dit vernieuwd worden?
- Campagne 11-11-11 promoten via de infostand van 11-11-11
- boekje GROS opnieuw uitdelen
- Vlaggen leden?
- soep uitdelen
- kookpot + groententuin; cijfers 11-11-11 in groenten.
- mail: wie wil meewerken?
- 11-november-herdenking: 3 grote jeugdverenigingen soep laten geven in combinatie met
11-11-11 campagne.

5. Activiteiten leden GROS
- Activiteiten Oxfam zie vorig verslag
- Nona: idem
- 11-11-11: idem
- Festival van Vlaanderen: 5/10/2013 opnieuw 10 kaarten voor kansarmen (via het sociaal
huis)
- Manifiesta: 20/10/2013 en 21/10/2013
- Begin Oktober: Deinze  infoavond m.b.t. Guatemala m.b.t. mijnontginning  Bart mailt
door
12/10/2013: info in Gent door Bart (Broeders van liefde)  voorstelling hiervan op volgende
GROS-vergadering (duur +/- 30min.)
- Wereldsolidariteit: 08/03/2014  zie mail Ria
Schone kleren  arbeiders Bangladesh, koppelen met film en spreker in zaal Begonia.
Misschien ook andere verenigingen zich laten profileren.
7. Allerlei
- data volgende vergaderingen: gaan door op woensdag 16 oktober en woensdag 18 december

Volgende vergadering GROS: woensdag 16 oktober om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

