Vergadering GROS

Verslag vergadering 2 – 1 april 2015
Aanwezig
Van Boven Sien, De Lange Hendrik, Vandenbussche Ann, Claeys Marc, Laureys Bart, Delfosse
Philippe, Van De Sompel Diane, Decock Anniek, Vande Velde Hilde, Quintyn Ina, Vanroose
Dirk, Van Nieuwenhuize Antoine, Vanbiervliet Wim, Veireman Cleo
Verontschuldigd
Coussens Ria, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc, Vlassenbroeck Walter, Samyn Mariska
Afwezig
Van Petegem Philippe, Deruyter Hans

1. Verslag vergadering 27/1/2015
Ok, geen opmerkingen meer.

2. Opvolging Fairtrade-Campagne
PARNTERS:
Er is een overzichtelijke lijst gemaakt waar we in zien wie onze partners zijn en wie we hebben aangeschreven. Deze lijst zal elk jaar up-to-date gehouden worden in samenwerking met
de wereldwinkel. De partners die niet via de wereldwinkel kopen zullen we dus 1x/jaar moeten bellen om te vragen of ze nog partner zijn (= Fairtradeproducten verkopen/verbruiken).
Degene die al bij de wereldwinkel kopen maar nog geen verklaring hebben getekend zullen
binnenkort gebeld worden.
Hoe kunnen we ze belonen? Ze geven zelf het voorstel om met hun logo’s te werken in plaats
van met hun namen (ook op de site). Een goed idee is een flyer ontwikkelen en/of een placemat.

STER - Fans
Het doel is om 2.500 fans te hebben (=min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat
Fairtrade is). We houden nu een overzicht bij van alle evenementen waar Fairtradegemeente
aanwezig is en hoeveel fans we hebben bereikt.
ACTIVITEIT
DAG vh PARK
BRADERIE
KERSTMARKT
FANBRIEVEN

WAT
Picknick
touwtjestrek
Rad v fortuin
site/folders

FT-INFO
FT-PROD.
folders
eten van oxfam
folders
cadeautjes
info boekje gros goodiebags
site/folders
jaarlijks min 4

TELLING VIA
inschrijvingen
cadeautjes
aantal goodiebags
site/folders

#FANS
150
120
242
65
577

STER – FT Straat
Mailtjes verstuurd naar organisatoren speelstraat , we bekijken om een subsidie hierrond te
ontwikkelen– nog geen reactie
STER FT Ambassadeur
Wim Vanbiervliet, An Defloor, Ina Quintyn: Deze ster is in principe behaald.
STER FT-communicatie
De Pinte-site over Fairtradegemeente is vernieuwd, we zijn actief op facebook, en de site
Ftgemeente zelf is aangepast. Deze ster is in principe behaald.
STER FT-bestuur
Waarschijnlijk komen we al in aanmerking. Dit is wel de zwaarste ster om te behalen want
hiervoor moet er redelijk wat administratie gebeuren. Nog niet zoveel aandacht aan besteed.
CHOCOLADEPROJECT
Voor de paasactie waren we te laat maar de bakkers hadden wel veel interesse.
We zullen de bakkers in juni contacteren of ze bereid zijn om mee te doen met de actie voor
sinterklaas. Tegen dan plannen we hoe we de actie zullen ondernemen.
DE JEUGDRAAD
Er is budget vrijgekomen bij de jeugdraad en ze bekijken de mogelijkheid om Fairtrade aan
bod te laten komen of duurzame initiatieven te nemen. Een voorstel van de jeugdraad is dat
er een cheque wordt gegeven om Fairtradeproducten aan te kopen.
Ideeën uit de trekkersgroep zijn meer dan welkom. Er zullen mogelijks ook enkele vrijwilligers
uit de jeugdraad aanwezig beschikbaar zijn voor Dag van het Park.
Concreet: Bel degene die al Fairtrade kopen maar nog geen verklaring hebben getekend. (OK)
Concreet: trekkersgroep voorstellen bij LEM-raad en business club (privé), wie?
Concreet: flyer ontwikkelen en kijken wat de kost is voor Placemats. (OK)
Concreet: Het bord met de sterren zal besteld worden. (OK)
Concreet: Bekijken hoe we de behaalde sterren zullen bekendmaken?
Concreet: bakkers contacteren in juni voor de sinterklaasactie.
Concreet: De trekkersgroep zal een extra vergadering hebben op dinsdag 28 april om 19u30
op het gemeentehuis.

AGENDA
Fairtradegemeente zal aanwezig zijn op de bloemenmarkt op 10 mei en op Dag van het Park
op 31 mei. We zullen het ‘touwtjes trek’ spel gebruiken en fans tellen.

3. Bespreking en feedback subsidieaanvragen
OVERZICHT VERDELING 10.000 €
WerkingsInitiatief of
toelage
fondsenwerv.
11.11.11

Internat.
Solidarit.

Inleefreis

Nominatieve
3.142,23 €

TOTAAL
3.142,23 €

11 comite

150 €

235,10 €

Oxfam ww

150 €

122,72 €

314,00€

586,72 €

191,58 €

314,00€

505,58 €

150 €

40,00 €

314,00€

504,00 €

130 €

552,16 €

314,00€

996,16 €

104 €

72,58 €

314,00€

490,58 €

314,00€

464,00 €

314,00€

1.583,63 €

314,00€

314,00€

314,00€

314,00€

314,00€

314,00€

Broederlijk delen
Istuti
Vrienden
Kwango
KVLV
Trias
Damiaan
actie
Nona vzw

385,10 €

150 €
150 €

219,63 €

500 €

Vredeseilanden
Wereldsolidariteit
Acres of
Hope
Revive

400 €

400 €

UITLEG VERDELING
1 Werkingstoelage 15%
1.500 €: totaal 112 punten ingediend dus 13€/punt , max 150 euro/lid
Samen 984,00 €
Nominatieve: 516 €
2 Activiteiten en fondsenwerving 50%
5.000 € om te verdelen
Samen 1.433,77 €
Nominatieve: 3.566,23 €
3 Projecten internationale solidariteit 15%
1.500 € om te verdelen
Samen: 500 €
Nominatieve: 1.000 €
4 Inleefreizen 10%
1.000 € om te verdelen
Samen: 800 €
Nominatieve: 200 €
5 Nominatieve 10%
1.000 € + overschot (nominatieve) van andere puntjes:
1.000,00 € + 516,00 € + 3.566,23€ + 1.000,00 € + 200,00 € = 6.282,23 €
50% voor 11.11.11 : 3.142,23 €
50% te verdelen door 10: 314 € x 10 = 3140,00 €

400,00 €

VERGELIJKING VERDELING VORIG JAAR

11.11.11
11 comité
Oxfam
Broederlijk Delen
Istuti
Vrienden van de Kwango
KVLV-Trias
Damiaanactie
Nona
Vredeseilanden
Wereldsolidariteit
Acres of Hope
Revive

2014 (over 2013)
3.416,89
350
626,92
693,83
379,65
581,04
544,37
479,65
1.068,3
479,65
379,65
/
/

2015 (over 2014)
3.142,23
385,1
586,72
505,58
504
996,16
490,58
464
1.583,63
314
314
314
400

OVERZICHT INITIATIEVEN/FONDSENWERVING, INTERNATIONALE SOLIDARITEIT,
INLEEFREIZEN PER VERENIGING
11 Comité





Perenactie aan de scholen
Filmvoorstelling: The art of becoming en getuigenis door Willem Dhaenens
Financiële actie tijdens het 11.11.11 weekend

Oxfam







Bezoek Home Thaleia
Vormseltocht
Bezoek van VBS aan de wereldwinkel
Bezoek Simonetschool Latem
Sponsoring ‘Wereldwinkel op School’ tijdens opendeurdag Erasmus

Broederlijk
delen



Sobermaal en diamontage over Senegal

Istuti



Spreekbeurt over Sri Lanka op de vrije basisschool met Sri Lankaanse
feestmaaltijd

Vrienden vd
Kwango



Informatie en animatieavond rond ontwikkelingssamenwerking (specifiek in
de Kwangostreek)

KVLV-Trias



Koken met Fairtradeproducten

Nona





Benefietconcert Sarah D’hondt quartet
Missie Boekarest 11-16 februari
Lezing Congres Boekarest

Revive



Logistieke en technische ondersteuning van medische missie Ethiopië.

Concreet: akkoord om voor Nona ook inleefreis toe te passen
Concreet: positief advies van GROS voor verdeling subsidies
Concreet: de voornaamste problemen waren dat er informatie ontbrak. Deze informatie werd
dan ook opgevraagd. Bij sommige was de link met De Pinte of de datum van de activiteit niet
direct duidelijk. Voor de rest is de analyse en de berekening van de subsidies vlot verlopen.
Concreet: de aanvraagformulieren zullen duidelijker worden opgesteld. Volgende vergadering
kunnen hierover nog opmerkingen of tips geven worden. (reeds gegeven tips: uitleg activiteiten geven, bewijs kosten, datums vergaderingen er al opzetten)
Concreet: nu is er meer tijd op dit bekend te maken en meer mensen te bereiken.

4. Dag van het Park
31 mei van 11u30 tot 17u30 in het Kasteelpark Scheldevelde.
Er is een gratis Fairtrade picknick, inschrijven verplicht. Oxfam zal de bar open houden.
De GROS heeft geen interesse om hier actief aanwezig te zijn ze blijven gefocust op de braderie. Fairtrade gemeente zal hier wel aanwezig zijn.
5. Campagne wereldsolidariteit
Ria heeft zich hiervoor verontschuldigd en informatie gegeven via mail.
6. Impulsbeleid 2015 - budgetten
Dit zijn budgetten die kunnen worden aangewend om samen met de gemeente iets te ontwikkelen. Tussen de budgetten kan onderling wat geschoven worden. Deze kunnen creatief ingevuld worden.
Structurele ondersteuning GROS

250 €

Structurele ondersteuning 11.11.11

500 €

Ondersteuning NZ-middenveld

1.500 €

FT trekkersgroep en initiatieven

500 €

FT op school

250 €

FT in de straat

500 €

Communicatie over NZ
Mondiale dagen op school

3.500 €
1.500 €

Campagnes sensibilisatie jeugd

500 €

Infomomenten gemeentepersoneel

250 €

Voorstellen zijn: noord-zuiddag voor jeugdbeweging, films tonen, … veel ideeën
Subsidiereglement
Noodhulp
Duurzaamheidsambtenaar

10.000 €
3.000 €
30.194 €

Concreet: voorstellen uitwerken voor besteding budget!
7. Nieuw lid Acres of Hope
De GROSleden aanvaarden het lidmaatschap van Acres of Hope (Diane van de Sompel)
8. Aanvraag uitleenmateriaal/gemeentelijk lokaal
-

Nona – gebruik gemeentelijke basisschool Polderbos 8/11/2015 OK
11-groep – gebruik gemeentelijk lokaal De Veldblomme en materiaal 19/4/2015 OK
Fietsvrienden Jean-Pierre Dhondt: kuipstoelen en klaptafels: voor quiz ten voordelen
van broederlijk delen  aanvraag via Ann Vandenbussche OK

9. Vlag en Banner GROS

3 vlaggen laten maken van de GROS en 1 banner van de leden. Enkel degene die subsidies
krijgen komen op de banner te staan. (OK)
10. Activiteiten kalender
-

18 april: Broederlijk delen quiz
19 april: reisverslag Sien en Pol
10 mei: bloemenmarkt
31 mei: dag van het park (oxfam)
7 juni: Istuti Sri Lanka zondag
13 september: braderie
8 november: Romeense maaltijd
6 december: geschenkenbeurs
Kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie (met fairtrade)

Volgens goede traditie zal er met de GROS ook een activiteit zijn in het najaar.
- In de bib
- Spreker over de milleniumdoelstellingen
- Erasmusschool kan hier activiteiten aan koppelen ( via schoolraad)
Concreet: voorstel GROSdag volledig uitwerken en datum prikken.
Concreet: organisatie braderie bespreken op volgende vergadering
Data volgende vergaderingen 2015:
 10/06/2015
 26/08/2015
 14/10/2015
 09/12/2015

Volgende vergadering GROS: woensdag 10 juni om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

