Vergadering GROS

Verslag vergadering 23 april 2014
Aanwezig
Claeys Marc, Coussens Ria, De Lange Hendrik, Decock Anniek, Lamberigts Nele, Laureys Bart,
Quintyn Ina, Van Boven Sien, Van Petegem Philippe, Vanbiervliet Wim, Vande Velde Hilde,
Vlassenbroeck Walter
Verontschuldigd
Delfosse Philippe, Deruyter Hans, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc, Raveel Freddy, Van
Nieuwenhuyze Antoine, Vanroose Dirk
Afwezig
Benoit Braekman, Vandewalle Tine

1. Toelichting ‘Schone kleren campagne’
Herman geeft meer uitleg bij de campagne.
* Op 24/04/2014 wordt er een nationale actiedag gehouden op de Meir in Antwerpen.
* 08/05/2014 sprekers Jef Van Hecken en Ali Sohrab komen spreken over de dramatische
gebeurtenissen van Rana Plaza vorig jaar waarbij meer dan 1100 werknemers omkwamen bij
de instorting van een kledingfabriek in Bangladesh. Daarnaast brengt Pascale Platel portretten
van kledingarbeidsters en vertolkt vragen waar consumenten mee zitten.
Waar: MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent
Reserveren: christelle.steurbaut@acw.be – tel. 09 269 96 69 of www.miat.gent.be
Inkom: 6 euro
2. Verslag vergadering 26/02/2014
- Concessie OCP
Er worden voor de bar 4 verplichte FairTrade-producten opgelegd waaronder minstens 1 koude en 1 warme drank.
Iedere vereniging mag 1 keer per jaar een eigen bar houden
FairTrade-producten worden bij een eigen bar niet verplicht, maar de gemeente wil hiervoor
wel een stimulatiebeleid voeren.
- Moerkensheide
Werd gegund aan Interbrew en gaat dus niet met een concessie. Wel is er voor verenigingen
de mogelijkheid zelf enkele extra producten aan te bieden tijdens hun activiteiten.
3. Opvolging FairTradeCampagne
Ambassadeurs:
Wim Vanbiervliet is al zeker ambassadeur, ook An Defloor zal de titel van ambassadeur krijgen, zij is geen lid meer van de GROS en telt dus mee voor het behalen van een ster. Ina
Quityn kwam zich voorstellen en zal ook ambassadeur worden. Simon Suys (scouts) werd ook
reeds aangesproken, maar liet weten dat hij geen interesse heeft.

Fans:
De flyers waarop fans zich kunnen registreren zijn momenteel beschikbaar in de wereldwinkel
en worden daar verzameld in een doos. Deze zullen ook ingevuld kunnen worden tijdens de
pic-nic.
Jos zal ook de FacebookFans van wereldwinkel conbtacteren om hen dergelijke flyer te laten
invullen. Dit kan via mail, maar er wordt ook gekeken of er een mogelijkheid is om een invulformulier op de website te plaatsen.
Veel mensen weten niet dat ze ook FairTrade-producten kunnen kopen in andere winkels dan
enkel in de wereldwinkel of denken dat andere winkels er amper aanbieden. Nele zorgt tegen
de volgende infokrant voor een leuk artikel waarin het gamma van bv. Louis Delhaize of Carrefour wordt voorgesteld.
FairTrade-kookles:
door KVLV op 9 oktober 2014 te Boldershof, Zevergem.
Projectwedstrijd: promoot FaitTrade
Hiervoor zou er een dossier ingediend moeten worden tegen 5 mei 2014. Dit is jammer genoeg niet meer haalbaar.
4. Subsidiereglement GROS
Werkgroep samenstellen.
Het herwerkte reglement moet klaar zijn voor de GROS van augustus, dan kan het goedgekeurd worden op de gemeenteraad van september 2014. Ook An Martens zou betrokken worden bij de uitwerking van het nieuwe reglement.
Nele maakt een doodle om uit te zoeken wanneer de werkgroep kan samenkomen.
Het subsidiereglement wordt herwerkt in een kleine werkgroep en in samenwerking met An
Martens. Wie wenst deel te nemen aan de werkgroep kan dit laten weten aan Nele.
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 geen werkingstoelage kan ontvangen gezien er ook geen aanvraagformulier werd ingediend.
De verdeling wordt als volgt goedgekeurd:
Werkingstoelage (100,00 euro) voor OWW De Pinte, 11.11.11-comité De Pinte, Broederlijk
Delen, Vrienden van de Kwango, KVLV-Trias vzw, NONA vzw, Damiaanactie. Toelage voor
activiteiten voor OWW 147,27 euro, voor Broederlijk Delen 214,18 euro, voor Vrienden van de
Kwango 101,39 euro, voor NONA vzw 588,65 euro, voor KVLV-trias vzw 64,72 euro,
11.11.11-comité De Pinte 250,00 euro. Het bedrag voor zuidwerking wordt als volgt verdeeld,
1.966,89 euro voor 11.11.11 en 218,54 euro voor Vredeseilanden, Wereldsolidariteit, NONAvzw, KVLV-Trias vzw, OWW, Broederlijk Delen, Vrienden van de Kwango, Damiaanactie en
ISTUTI vzw.
Er blijft dan nog 4.000,00 euro over die we afhankelijk van het vernieuwde subsidiereglement
kunnen gebruiken voor het subsidiëren van projecten, inleefreizen, studenten die een buitenlandse stage volgen…

6. Subsidieaanvraag van een inwoner.
Momenteel kunnen we nog niet ingaan op subsidieaanvragen van inwoners daar het huidige
reglement dit niet toelaat.
7. Stand van zaken impulsfonds.
We hadden minimaal recht op 15.000,00 euro en hebben er 40.000,00 aangevraagd.
Er werd ons nu een bedrag van 25.000,00 euro toegekend.
De invulling is terug te vinden in het meerjarenplan.
8. Vorming ism Davidsfonds najaar 2014.
Wie: Bogdan Vanden Berghe
Wanneer: woensdag 22/10/2014 om 20.00uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Verloop: +/- 1uur spreker, 20’ pauze, 30’ vraagstelling. Het einde wordt verwacht om
22.00uur.
De kosten zullen 50/50 verdeeld worden.
9. Databank voor initiatieven en vrijwilligers.
- Het college van burgemeester en schepenen is geen voorstander om dit te doen via de gemeentelijke website, omdat de gemeente geen administratieve opvolging kan voorzien/garanderen.
- De mogelijkheden van de website beperken zich tevens tot een soort prikbord, waardoor
een duidelijk overzicht van vraag en aanbod niet mogelijk is.
- De GROS (eventueel samen met andere adviesraden) mag wel zelf initiatief nemen en een
forum of facebookgroep maken.
- De gemeente kan deze pagina wel promoten via haar website door een nieuw tabblad toe te
voegen op haar website, waar ook de brochure ivm vrijwilligerswerk geplaatst kan worden.
10. Activiteiten leden GROS.
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.
9/10/2014: KVLV-Trias vzw: FairTrade Kookles
22/10/2014: GROS en Davidsfonds: Spreker Bogdan Vanden Berghe
26/10/2014: NONA: Roemeense maaltijd
11. Allerlei.
- FairTrade paaseieren  de Gezinsbond overweegt om volgend jaar FairTradepaaseieren te geven.





Volgende vergaderingen:
18/06/2014
20/08/2014
15/10/2014
10/12/2014
Volgende vergadering GROS: woensdag 18 juni om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)

om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

