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1. Opvolging verslag vergadering 23/04/2014
- Concessie Moerkensheide: Wim merkt op dat het verplicht is om met een brouwerij te werken, met Inbev werden afspraken gemaakt mbt FT producten. Warme dranken en wijnen
kunnen verenigingen zelf aankopen, de overige drank moet via de cafetaria gekocht worden.
Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 juni. Op de volgende vergadering kan hier
dan meer uitleg over gegeven worden.
- FT ambassadeurs: aantal is momenteel ok voor het behalen van de ster. Aan de ambassadeurs zal nog eens duidelijk gemaakt moeten worden wat er van hen verwacht wordt.
- Aantal fans: nog na te gaan.
- Artikel infokrant: ok
Wim merkt op dat hij bij de opening van de nieuwe Okay winkel gelobbyd heeft om het bestaande FT en bio assortiment nog uit te breiden.
- impulsbeleid: Wim en Mariska hebben binnenkort een vergadering met de VVSG hieromtrent
- vorming 11.11.11 en Davidsfonds: Bogdan Vanden Berghe vraagt geen vergoeding voor het
geven van een lezing. Misschien moet er wel gekeken worden om iets te kunnen geven.
- databank vrijwilligers en initiatieven: nog niet direct haalbaar, zal door alle verenigingen
moeten gedragen worden
2. Opvolging FairTrade-campagne
zie verslag trekkersgroep
3. Stand van zaken herwerken subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
De werkgroep is samengekomen op 4 juni, samen met An Martens van de provincie, voor een
eerste herwerking van het subsidiereglement. Hierbij werden de uitgangspunten vastgelegd.

De werkgroep wenst het meest aandacht te geven aan initiatieven binnen de gemeente en
van lokale verenigingen.
Momenteel werd een eerste ontwerpreglement opgemaakt, dit zal met een puntensysteem
zijn voor het beoordelen van de werking en initiatieven. Op de werkgroep werden al percentages voorgesteld voor de verdeling van het budget.
De werkgroep stelt voor om niet langer een onderscheid te maken tussen noord en zuid +
budget voorzien voor inleefreizen (vrijwilligers, stages, bouwkampen).
Noodhulp wordt ook opgenomen in het reglement met de bedoeling om aanvragen te laten
goedkeuren door het schepencollege en niet meer door de gemeenteraad gezien hier dan
sneller beslissingen kunnen rond genomen worden.
De werkgroep zal een volgende keer samenkomen op 9 juli om 14u in het gemeentehuis. Mariska stuurt hiervoor een mail.
Op de volgende GROS vergadering zal de ontwerpversie worden voorgelegd. Bij voorkeur gaat
het subsidiereglement naar de gemeenteraad van september zodat het resterend budget van
4.000 euro nog kan verdeeld worden.
4. Evaluatie FT picknick en Dag van het Park
Hendrik gaf per mail de mening van Oxfam door:
uittreksel uit het verslag van de vergadering van de vrijwilligers van de wereldwinkel:







Prachtige dag en mooie organisatie, minder inschrijvingen voor Picknick dan vorig jaar
Initiatief weinig bekend bij bewoners van De Pinte-Zevergem, meer promotie zeker
nuttig en gewenst
Medewerking van wereldwinkel aan picknick en bar was geslaagd
Animatie voor kinderen was vorig jaar actiever (doe activiteit), maar muziek, locatie
en wandeling waren schitterend
geslaagde samenwerking, die zeker gepromoot en verdergezet moet worden.

Wim merkt op dat het niet gemakkelijk aansloot bij de picknick, indien nogmaals herhaling dit
vroeger laten starten.
Eventueel volgend jaar iets in het Parkbos laten doorgaan.
5. Vooruitblik op braderie in september
Voorstel van Sien om Fair Trade gemeente in de kijker te zetten.
Dit jaar is De Pinte al 5 jaar een FT gemeente en zijn we begonnen om een 5 sterren gemeente te worden.
Er wordt afgesproken om een touwenspel te maken waarbij de deelnemers 5 sterren moeten
trekken en ze ontvangen dan een FT prijs (gadget). Aan de andere touwen worden de logo’s
van de GROS leden gehangen.
Het boekje met de info over de leden van de GROS wordt opnieuw rondgestuurd om te laten
aanpassen indien nodig. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van alle leden.
Aan alle leden wordt gevraagd om indien ze stickers hebben met het logo van hun vereniging
een exemplaar hiervan te bezorgen aan Nele.

Best eens nagaan op welke manier er meer naambekendheid kan gegeven worden aan de
GROS zelf. Het is belangrijk dat de inwoners de GROS kennen en weten waarvoor deze staat.
Er wordt iets gemaakt waarop alle logo’s en namen van de leden staan.
6. Activiteiten leden GROS
- 13/07 – 02/08/2014: ISTUTI: werkbezoek Sri Lanka met bestuur
- 9/10/2014: KVLV-Trias vzw: FairTrade Kookles
- 11/10: OWW klantendag ihkv Fair trade week: actiethema fruitsap
- 16/10: Zuiddag
- 22/10/2014: GROS en Davidsfonds: Spreker Bogdan Vanden Berghe, perstekst moet nog
worden opgemaakt
- 26/10/2014: NONA: Roemeense maaltijd
- 7/11: film ‘The Art of Becoming’ - 11-comité
- 6 en 7 december: geschenkenbeurs OWW
- In Deinze gaan een aantal infoavonden door ivm ‘Vluchten wereldwijd’
- 8/10: Rudi Vranckx
- 22/10: Koen Schoors
- 12/11: Nicole De Moor
- 26/11: Sami Zemni
- 12/10: Festival van Vlaanderen in de kerk van Zevergem, er zijn opnieuw 10 kaarten beschikbaar voor kansarmen
- 11/11: Sien vraagt of iedereen eens wil nadenken over een boeiende spreker voor de 11
november herdenking
7. Allerlei
- Vraag voor noodhulp van het Rode Kruis voor de heropbouw van huizen na de overstromingen in Burundi in februari 2014. GROS geeft positief advies.
- Op de gemeenteraad van 23 juni wordt een reglement voorgelegd om alle verenigingen gratis de gemeentelijke infrastructuur te laten gebruiken voor het houden van vergaderingen.
- Volgende vergaderingen:
 20/08/2014
 15/10/2014
 10/12/2014

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

