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1. Verslag vergadering 21/08/2013 (zie bijlage) & opvolging
* - Spreker 11-november-herdenking: Annabell Van den Berghe

Annabel wordt de spreker, onder voorbehoud dat ze voor haar werk niet naar
het buitenland moet. Back-up voorzien blijft van belang.
* - Debat raadzaal op 07/02/2014 (activiteit GROS)
 debat tussen politici
 Raadzaal ligt vast
2. Opvolging Fair Trade campagne
zie verslag trekkersgroep
3. Meerjarenplan
* toelichting door schepen Vanbiervliet over het onderdeel ontwikkelingssamenwerking van
het meerjarenplan
* 16/11/2013  uiteenzetting globaal plan. (uitnodiging zie mail)
adviesraden krijgen de kans om per adviesgroep vragen te formuleren, opmerkingen
te maken… bij alle onderdelen van het meerjarenplan.
* 20/11/2013  extra GROS-vergadering om de onderdelen van het beleid te bespreken en
vragen en opmerkingen te formuleren.
4. Advies gebruik infrastructuur.
Aanvraag door wereldsolidariteit voor gebruik van de refter en keuken van de gemeentelijk
basisschool op 08/03/2014. De activiteit bestaat uit een film en een spreker m.b.t. Kledingarbeiders in Bangladesh.
ADVIES: Gunstig
5. Evaluatie braderie

- Campagne 11-11-11 promoten via de infostand van de GROS de campagne was nog onvoldoende bekend bij het publiek waardoor mensen dit vaak niet goed begrepen. Pas nu zijn
er reclamespotjes op radio, tv, zie je overal de posters verschijnen.
- volgend jaar komt er een reglement voor de standen om de decibels te beperken.
- opstellen en afbreken van de stand mag niet aan één persoon alleen overgelaten worden.
- we moeten op zoek naar een nieuwe formule die de mensen meer aanspreekt. Iets ludiek,
een soort kermisattractie.
6. 11 november herdenking en 11-11-11-campagne.
- 11 november herdenking: aankondiging via panelen, flyers
- workshops lagere school  de lagere scholen voorzien aankleding van het lokaal.
- 05/11: soep gemeentepersoneel
- Warme oproep om mee te helpen aan de verkoop 11-11-11 weekend van 8,9,10 november.
(verkoop van wenskaarten, stiften en kookboekjes)
 er zal een lijst voor de vrijwilligers worden opgemaakt.
- nu zaterdag 19/10/2013 soepactie aan bib.
7. Activiteiten leden GROS.
-

zondag 20/10/2013 11.00uur: Afrikaans koor “Bell Afrika” in de kerk naar aanleiding
van missiezondag.
Nona: eind november Studente die naar Roemenië gaat. Wordt gecoacht door universiteit Gent en ziekenhuisschool UZ.
Nona: februari 2014: bezoek aan student en project in Roemenië
Nona: mei/juni: Benefiet Sarah Dhondt, Franse chansons, in OCP.
Kwango: 19/06/2014: infotainment in OCP door Lies

8. Allerlei.
-

Volgende vergaderingen 20/11/2013 en 18/12/2013.
7 en 8 december geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel
raadzaal vastleggen voor 20/11/2013

Volgende vergadering GROS: woensdag 20 november om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)  enkel bespreking meerjarenplan.

Woensdag 18 december om 20 u (raadzaal gemeentehuis)  normale vergadering
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

