Vergadering GROS

Verslag vergadering 1 - 27 januari 2015
Aanwezig
De Lange Hendrik, Decock Anniek, Delfosse Philippe, Deruyter Hans, Laureys Bart, Milh Jan
(vervanging Claeys Marc), Samyn Mariska, Vanbiervliet Wim, Van De Sompel Diane, Vlassenbroeck Walter, Veireman Cleo
Verontschuldigd
Raveel Freddy, Van Boven Sien, Van Nieuwenhuize Antoine, Van Petegem Philippe, Vande
Velde Hilde, Vandenbussche Ann, Quintyn Ina
Afwezig
Coussens Ria, Benoit Braekman, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc, Vanroose Dirk,

1. Voorstelling nieuwe medewerkster
Cleo Veireman: medewerkster milieudienst, secretaris GROS, opleiding milieumanagement,
meerdere reizen in Centraal Amerika en Azië, ervaring met vrijwilligerswerk in het buitenland,
interesse in ecologie, duurzaamheid en reizen.

2. Verslag vergadering 10/12/2015.
Correctie bij allerlei: Het festival van Vlaanderen geeft 12 kaarten t.w.v 10 euro aan kansarmen om hen de mogelijkheid te geven om naar het concert te komen.

3. Opvolging Fairtrade-Campagne.
Zie verslag trekkersgroep extra vergadering 19/02/2015
4. Evaluatie kerstmarkt
Doel: verenigingen GROS bekend maken en geld inzamelen voor Music for life ten voordele
van Home Thaleia.
De leden betreuren de werkwijze van deze actie. Bedenkingen over verband GROS-leden en
bedrijfsclub en verband ontwikkelingssamenwerking en Home Thaleia. Beide goede doelstellingen maar geen verband.
Conclusie: te snel georganiseerd, kortingsbonnen zouden vb beter zijn voor kennismaking
met verenigingen. Willen we hieraan meedoen?
Concreet: Als we het nog eens doen: beter structureren en voldoende op voorhand opstarten.

5. Impulsbeleid – evaluatie 2014
Mariska geeft een overzicht van de activiteiten en de hieraan gekoppelde budgetten.

Via het Impulsbeleid krijgt De Pinte voor 2014 25.000 € subsidie, vanaf 2015 daalt dit met
10% wegens de algemene besparingen.
Het gemeentelijk budget blijft behouden zoals voorzien in het Meerjarenplan.
De GROS kan steeds voorstellen doen voor de besteding van het budget voor het organiseren
van activiteiten om te sensibiliseren (niet gebruiken voor het geven van subsidies).

6. Activiteiten leden GROS
Damiaanactie: Geslaagd, mooie actie voor Congo.
Vredeseilanden: Actie geslaagd, iets beter aan de Makro
Welke
-

activiteiten zijn er in 2015
18/2 tem 5/4 Campagne broederlijk delen
22 maart: broederlijk delen brunch
10 mei: bloemenmarkt
31 mei: dag van het park (oxfam)
13 september: braderie
6 december: geschenkenbeurs
Kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie (met fairtrade)
Duurzaamheidsfeest de Pinte? Goed idee, welke datum? (zoals Place Global, mobiliteitsactie)
DOEL bevolking bereiken met thema’s en verenigingen

Concreet: volgende vergadering duurzaamheidsfeest voorstel uitwerken
Concreet: kalender van activiteiten opstellen

7. Allerlei
-

Film/voordracht/lezing? Wie heeft voorstellen
Voorstel Bram Buyland: http://www.donderdagveggiedag.be/doe-mee/gemeente/
Sensibilisatie vanuit gemeente samen met winkel en restaurants
Vrijwilligersbestand niet aanwezig, wie was de verantwoordelijke dag van de vrijwilliger/ Gala van de vrijwilliger?
Nieuw lid: Diane Van De Sompel: bevestiging van lidmaatschap op volgende vergadering
Ereburger? Naam vinden we niet terug. In welk infoblad?
Vragen rond de subsidiedossiers: nu opstellen voor de activiteiten ed uit 2014. Dit jaar
mensen stimuleren om iets in te doen

Concreet: voorstel vormen film/voordracht/lezing, contact met Bram Bruyland, vrijwilligers,
feedback over subsidies opstellen
Data volgende vergaderingen 2015:
 01/04/2015
 10/06/2015
 26/08/2015




14/10/2015
09/12/2015

Volgende vergadering GROS: woensdag 1 april om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

