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1. Verslag vergadering 18/12/2013
goedgekeurd
2. Opvolging FairTradeCampagne
Ambassadeurs:
Wim Vanbiervliet is al zeker ambassadeur, ook An Defloor zal de titel van ambassadeur krijgen ook al kunnen we voor haar geen ster krijgen (zij is namelijk lid van de GROS). Ina Quityn nam zelf contact op en heeft interesse om ambassadeur te worden en Simon Suys
(scouts) werd ook reeds aangesproken.
Fans:
Fans zouden zich moeten registreren op de website www.faitradegemeenten.be. Dit maakt
dat veel mensen dit niet doen. Ze vergeten de website, hebben geen tijd of denken er niet
aan… Nele gaat flyers maken waarop de mensen de vragen die ze ook op de website zouden
krijgen kunnen invullen. De ingevulde flyers kunnen we dan zelf invoeren op de website van
fairtradegemeenten en zo onze fans registreren. De flyers kunnen we laten invullen op activiteiten als de braderie en de FairTrade-picnic en we kunnen ze ook beschikbaar stellen in de
wereldwinkel en aan de leden van de GROS die ze kunnen laten invullen in andere adviesraden, verenigingen….
We stellen vast dat veel mensen denken dat je voor FairTrade naar de wereldwinkel moet en
zouden hen graag willen wijzen op alle plekken/handelaars die FairTrade-producten aanbieden. Dit eventueel door hen samen met hun FairTrade-gamma op de foto te plaatsen voor de
infokrant/website/Facebook-pagina…
Om de ster voor het bestuur binnen te halen, krijgen we steun van het bestuur. FairTrade
werd ook duidelijk opgenomen in het meerjarenplan. Wim zal volgende vergadering oplijsten
wat het bestuur nu reeds doet en welke ideeën ze verder nog hebben.

3. Advies gebruik infrastructuur.
Het schepencollege stelt voor dat we enkel nog advies geven wanneer er twijfel is over een
activiteit. De meeste, steeds weerkerende activiteiten, hoeven niet nog geadviseerd te worden door de GROS.
Er komt een nieuwe locatie, namelijk Moerkensheide. Het reglement voor Moerkensheide zal
in de volgende vergadering bekeken worden en dan kunnen we ook advies geven. Moerkensheide zal vermoedelijk in de loop van mei 2014 beschikbaar zijn.
4. Advies concessie OCP.
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking vraagt meer permanent verplichte
fairtrade-producten in de bar, waaronder minstens 1 drank.
Daarnaast vragen we ook om de vastgestelde hoeveelheid van activiteiten met eigen bar (nu
10/jaar) af te schaffen. Dit omdat hier ook zelden gebruik van wordt gemaakt. We willen
graag dat er voor de bar beneden een volledig vrije keuze is van brouwer/drankenhandel en
dat dit dus niet verplicht via de uitbater gaat.
Over de openingsuren wordt een betere communicatie gevraagd. Zodat het ook bij culturele
activiteiten duidelijk is of de bar boven al dan niet open zal zijn.
5. Subsidies GROS goedkeuren en verdelen.
Er wordt besloten om van het totaal te verdelen bedrag van 10.000,00 euro slecht 6.000,00
euro te verdelen volgens de regels van het oude reglement. De overige 4.000,00 euro kan
dan nog gebruikt worden voor nieuwe zaken zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van mensen
die een project gaan uitvoeren in het zuiden.
Er werd ook besloten dat ISTUTI vzw in De Pinte geen werkingstoelage kan ontvangen gezien
zij deze reeds in een andere gemeente krijgen. Wel kunnen zij subsidie ontvangen voor activiteiten die zij in De Pinte organiseren. Ook werd beslist dat Vredeseilanden ondanks het niet
indienen van het aanvraagformulier toch de werkingstoelage zal ontvangen.
De verdeling zal voor volgende vergadering toegezonden worden aan de leden en wordt dan
goedgekeurd tijdens de vergadering van 23/04/2014.
Verder werd beslist om het subsidiereglement te herwerken en dit in een kleine werkgroep en
in samenwerking met An Martens. Wie wenst deel te nemen aan de werkgroep kan dit laten
weten aan Nele.
6. Vorming/spreker ism Davidsfonds najaar 2014.
Op 13/02/2014 was er een overleg met Davidsfonds. Daar werd gekozen voor Bogdan Vanden
Berghe als spreker. Hij zou graag een debat willen, daarom besloot de GROS om in de vergadering voorafgaand aan de activiteit (vermoedelijk 15/10/2014) een aantal vragen uit te
werken.
Het thema van de avond zou “Ontwikkelingssamenwerking vandaag?” zijn.
De datum wordt nog verder bekeken, er werd eerst gedacht aan 21/10/2014, maar op die
dag kunnen schepen Wim Vanbiervliet en de schepen van Nazareth niet aanwezig zijn. We
proberen om eventueel te kiezen voor 23/10/2014.
De kosten voor deze avond zouden 50/50 gedeeld worden met Davidsfonds.

7. Databank voor initiatieven en vrijwilligers.
Eventueel uit te werken via de projectsubsidie van de overheid (Impulsbeleid).
De databank voor initiatieven ivm ontwikkelingssamenwerking is bedoeld om de activiteiten
van burgers te kunnen registreren en voor iedereen toegankelijk te maken. Zo kunnen we
een beter overzicht krijgen van zowel grote als kleine initiatieven binnen de gemeente en niet
enkel binnen de GROS.
Op die manier kunnen we ontwikkelingssamenwerking ook nog meer onder de aandacht
brengen.
Daarnaast willen we graag een databank waar vrijwilligers alsook waar activiteiten waarvoor
men nog vrijwilligers zoekt zich kunnen registreren. Dit zal het vinden van een leuk vrijwilligerswerk of een handje hulp bij een activiteit vergemakkelijken.
8. Stand van zaken Impulsbeleid.
Door een kleine fout werd de aanvraag nog niet zo lang geleden pas volledig verklaard. Het is
nu afwachten. Hopelijk weten we tegen de volgende vergadering al iets meer.
Voorstel: Werkgroep om het Impulsbeleid verder op poten te zetten / uit te werken. Wie interesse heeft kan dit melden aan Nele.
9. Activiteiten leden GROS.
10 - 16/02/2014: NONA: bezoek aan student in Roemenië.
23/03/2014 : Broederlijk Delen : Sober maal.
05/04/2014 : Kwango : Infotainment in OCP met Lies Lefever.
18/05/2014: Nona: Franse Chanson OCP 15h00 (Benefiet Sarah Dhondt)
18/05/2014: Dag van het Park + FairTrade Picnic.
31/05/2014: Jaarlijks eetfestijn 10 jaar ISTUTI vzw
13/07 – 02/08/2014: ISTUTI: werkbezoek Sri Lanka met bestuur.
6. Allerlei.
-

Banners GROS
Sinds kort hebben we twee banners met het GROS-logo ter beschikking. Deze kunnen
uitgeleend worden door de leden om uit te hangen tijdens activiteiten. (afmetingen
bxh = 200cm x 50cm)







Volgende vergaderingen:
23/04/2014
18/06/2014
20/08/2014
15/10/2014
10/12/2014

Volgende vergadering GROS: woensdag 23 april om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

