Vergadering GROS

Verslag vergadering 10 december 2014
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Freddy, Van Boven Sien, Van Petegem Philippe, Vanbiervliet Wim, Vande Velde Hilde, Vandenbussche Ann, Vandewalle Tine, Vanroose Dirk, Vlassenbroeck Walter
Verontschuldigd
Coussens Ria, Quintyn Ina, Van Boven Sien, Van Nieuwenhuize Antoine
Afwezig
Benoit Braekman, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc

1. Voorstelling Acres of Hope.
www.acresofhopebelgium.be
2. Verslag vergadering 15/10/2014.
Subsidiereglement versturen aan alle leden.
Artikel in infokrant betreffende subsidiereglement?
3. Opvolging FairTradeCampagne.
Fans
Momenteel zijn er reeds 141 likes op de facebookpagina en 64 geregistreerde fans op de
website van fairtradegemeenten.
Herbevestiging FT-gemeente
De herbevestiging dient te gebeuren in 3 fases.
Fase 1: Voorbereiding met trekkersgroep
Deze voorbereiding gebeurt via mail. De GROS-leden kunnen de vragen beantwoorden en
Sturen hun antwoorden door naar Nele. Nele zal de verzameling dan doorgeven aan Hendrik.
-Wat gaat er goed mbt FT-Campagne?
-Wat gaat er minder goed mbt FT-Campagne?
-Welke kansen kan je aangrijpen in 2015 mbt FT-Campagne?
-Welke gevaren zie je in 2015 mbt FT-Campagne?
Hoe ga je in 2015 met de campagne aan de slag?  ideeën acties, bekendmaking…
Fase 2: Regionale uitwisseling
Op de vergadering werd gezegd dat deze doorging op 26/11/2014 te Gent.
Ria Coussens ging naar deze vergadering en zal in januari verder verslag uitbrengen.
Fase 3: Bespreking en verslag
Het verslag wordt reeds opgesteld en verstuurd door Mariska.
Chocoladeproject
Niets meer van gehoord.

4. Kerstmarkt 14/12/2014
Wanneer? 14/12/2014 van +/- 10.30 tot +/- 18.30
Wat? Stand met Rad van Solidariteit. Door aan het rad te draaien kan men een goodiebag
t.w.v. €10,00 winnen, de goodiebags werden door onze GROS-leden samengesteld en zijn
bedoeld om de bevolking te sensibiliseren betreffende ontwikkelingssamenwerking en hen te
informeren over de verschillende leden van onze GROS.
Daarnaast vragen per draai aan het rad min. €2,00. Het ingezamelde bedrag gaat via Musicv
for Life naar Home Thaleia. De GROS vindt Home Thaleia een slechte keuze, gezien zij weinig
met ontwikkelingssamenwerking te maken zouden hebben. Tevens wordt een loskoppeling
gevraagd met de actie Music for Life, zeker naar volgend jaar toe.
Schepen Vanbiervliet stelt voor een extra flyer te maken om op de kerstmarkt duidelijk te
maken dat we sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking enerzijds en geld inzamelen
voor Music for Life ten voordele van Home Thaleia anderzijds.
5. Noodhulp
Totaal te verdelen € 600,00
Unicef: Weeskinderen door Ebola (€200,00)
Rode kruis: Ebola (€200,00)
Acres of Hope: Ondersteuning voor Liberia omwille van Ebola. (€200,00)
6. Evaluatie 22/10/2014: Bogdan Van Den Berghe.
De leden hadden graag de presentatie van die avond gehad. Opvragen bij Bogdan Van Den
Berghe.
Inhoudelijk was het een zeer informatieve avond, jammergenoeg had de opkomst iets groter
mogen zijn.
Het klassieke publiek van het Davidsfonds was niet aanwezig.
Deze avond viel ook samen met de kookles van KVLV, maar dit heeft waarschijnlijk niet voor
de lage opkomst gezorgd.
Bogdan Van Den Berghe was zelf erg tevreden dat hij in De Pinte genodigd werd.
Misschien kan er in de toekomst een andere locatie gekozen worden zoals de bib?
De evaluatie van Davidsfonds zou opgevraagd moeten worden.
7. Evaluatie 11-novemberviering en verkoop 11-11-11.
De 11-novemberviering was een succes met alweer een grote opkomst. De life-muziek en de
soep worden erg geapprecieerd door de aanwezigen.
Wat de 11-11-11-verkoop betreft is het erg moeilijk om vrijwilligers te vinden. Dit ervaren
alle verenigingen, maar zij werken meestal nauw samen met scholen of 1 bepaalde vereniging.
De omhaling is een gemeentelijke actie en de gemeente zou meer ondersteuning moeten bieden o.a. in de vorm van vrijwilligers.
Momenteel is de inbreng van de gemeente te beperkt.
8. Activiteiten leden GROS
-

6 en 7 december: geschenkenbeurs OWW
momenteel actie Welzijnszorg
14/12/2014: Welzijnszorg: soep op de stoep (na de mis)
14/12/2014: Kerstmarkt Europaplein
2e weekend januari: actie Vredeseilanden (vrijwilligers gezocht!)

- 23,24 en 25/01/2014: Damiaanactie
- februari: Actie Broederlijk Delen
- 22/03/2015: Broederlijk Delen Brunch

11. Allerlei
- Data







vergaderingen 2015:
21/01/2015
01/04/2015
10/06/2015
26/08/2015
14/10/2015
09/12/2015

- Vraag om de vaste dag van de vergadering op dinsdag te plaatsen (telkens de 1e of 4e
week?)
- Vraag om de vergadering van 21/01/2015 te verschuiven naar 27/01/2015 en dit omdat er
enkele mensen jarig zijn en er moeilijk zouden geraken, waaronder de vervangend voorzitter,
Hendrik De Lange.
- Dit jaar werden in het kader van lokale solidariteit 12 kaarten t.w.v. €10,00 verdeeld om
deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten.
- Nele neemt afscheid van de GROS. Vanaf 01/01/2015 zal zij niet meer tewerkgesteld zijn in
De Pinte, ze gaat vanaf dan een nieuwe uitdaging aan bij Ugent.
Volgende vergadering GROS: woensdag 21 januari om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

