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1. Verslag vergadering 1/4/2015
Ok, geen opmerkingen meer.

2. Opvolging Fairtrade-Campagne
PARNTERS:
We zullen nog eens moeten bekijken hoe we de lijst kunnen blijven aanvullen en nieuwe partners kunnen vinden. Een voorstel dat blijft om de trekkersgroep eens voor te stellen bij de
LEM-raad en Business Club.
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.
ACTIVITEIT
DAGvhPARK ‘14
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

BLOEMENMARKT Infostand

Folders

Chocoladerepen Folders

DAGvhPARK ‘15

Folders

Eten v oxfam

Picknick

#FANS
150
120
242
65

Inschrijvingen

60
200
837

STER – FT Straat
We zouden deze ster kunnen behalen door deze te koppelen aan de wijkfeesten (maar loskoppelen van subsidies). De comités moeten worden aangeschreven (info via Marleen Cornelis) om na te gaan of er interesse is.
STER FT Ambassadeur
Wim Vanbiervliet, An Defloor, Ina Quintin (structureel engagement moet aangetoond worden)

STER FT-communicatie
De ster is behaald en bekendgemaakt op Dag van het Park. De bordjes met onze eerste ster
hangen nu uit onder de Fairtradegemeente bordjes bij het binnenrijden van de gemeente.
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
We hebben contact opgenomen met Lokeren die dit al 2 maal succesvol heeft uitgevoerd.
Voor onze actie zullen we ons baseren op die van hen. Ook Callebaut heeft ondertussen gereageerd en Yves Cartrisse is contactpersoon die steeds bereid is meer info te geven (0475 82
66 44).
Voorstel 1 Chocoladeactie:
- brief opstellen aan chocolatiers en bakkers zoals die van Lokeren, gevolgd door telefonisch contact en hen dan begeleiden.
- 2 mogelijkheden
o Ze wensen afgewerkte figuurtjes te kopen
o Ze wensen chocolade te kopen om zelf figuurtjes te maken
- Hen begeleiden in het zoektocht en wij gaan op zoek naar wat ze wensen en brengen
ze in contact met de juiste contacten (in Juli/augustus)
- Vlak voor de actie
o bekendmaking aan de hand van affiches in scholen en in de bakker zelf.
o gratis reclame in het De Pinte boekje en het parochieblad.
- Hetzelfde herhalen voor Pasen en opnieuw vroeg genoeg beginnen.
Voorstel 2 Chocoladeactie
Nagaan bij Chocolatier Dossche of het mogelijk is dat de chocolade die door de gemeente
wordt gegeven door de Sint, Fairtrade chocolade kan zijn. Kostprijs nagaan.

Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:

trekkersgroep voorstellen bij LEM-raad en business club (privé), wie?
contacteer de comités van de wijkfeesten in verband met FT-straat
contacteer chocolatiers en bakkers voor chocoladeactie voorstel 1.
Chocolade actie voorstel 2 nagaan of dit uitvoerbaar is.

3. Spreker Sophie Vanonckelen

Sophie Vanonckelen (provincie) biedt ondersteuning aan gemeentelijk noord-zuid beleid.
Sophie bekijkt samen met de GROS hoe we van het Noord-Zuid denken kunnen overschakelen naar een model waarin draagvlakversterking en ontwikkelingssamenwerking
vorm kunnen geven aan een integraal mondiaal beleid. (zie powerpoint brainstorm uitwisseling).
Volgende stelling wordt ook voorgelegd aan de aanwezigen:
Participatie en goede adviezen zijn onontbeerlijk om als GROS mee vorm te geven aan
een goed mondiaal beleid.
VRAGEN:
- Hoe kan participatie ervoor zorgen dat er werk wordt gemaakt van een (geïntegreerd) mondiaal beleid? (externe-interne samenwerking, (gezamenlijk) beleid).
- Voldoen de huidige participatiemogelijkheden nog in de toekomst?
- Moeten GROSsen zich anders organiseren? Is er nood aan hervorming naar een
duurzaamheidsraad die werk maakt van adviezen i.k.v. een duurzaam mondiaal
beleid?
Volgende opmerkingen op de stelling worden gegeven
- Er wordt even bekeken waarom de Mina-raad is opgesplitst van de GROS en men
concludeert dat de Mina-raad vooral gaat over onderwerpen ‘dichtbij’
- GROS geeft geen advies maar dient meer voor sensibilisatie. Het verenigt de verschillende organisaties die werken rond mondiale thema’s. Doordat de GROS een
kleinere groep is, is er meer ruimte voor diepgang en coördinatie van verschillende acties.
- Ze geven vorm aan het beleid door de besteding van het budget (impuls) mee te
bepalen.
- We kunnen nog werken aan het duurzaam maken en het integreren van mondiaal
beleid, ook in de verschillende adviesraden. Zo zou het interessant kunnen zijn
dat er een jaarlijks samenkomst is van de voorzitters.
Sophie is steeds bereid om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ze is
bereikbaar via Sophie.Vanonckelen@11.be
4. Regiovorming
Brainstormmoment GROS 28/5/2015 in het vredeshuis. Idem als puntje 3.

5. Feedback subsidieaanvragen en opmerking
Bespreking verdaagd
Concreet: Tegen volgende GROS zullen de aanvraagformulieren worden aangepast.

6. Voorstellen besteding budget impulsbeleid en/of uitwerken GROSdag
Budgetten impulsbeleid

We bespreken enkele mogelijkheden en Sophie geeft enkele tips
Filmvoorstelling houden
- Niet snel succesvol
- Werken met een bepaalde doelgroep
Wereldfeest
- Zeker 1 jaar op voorhand beginnen plannen
- Vraagt veel organisatie
Voorbeeld Merelbeke ‘niet gaat verloren’ festival
- http://www.merelbeke.be/nieuwsdetail.aspx?id=934#)
- Was zeer succesvol
- Mensen zijn geïnteresseerd in de nieuwe concepten
- Interessant om eventueel in De Pinte te doen aanvullend op al iets succesvol (vb Dag
van het Park uitbreiden)
Nog vele ideeën te vinden op http://noordzuidinspiratie.be/
GROS-dag
- Beslist om deze op vrijdag 16 oktober te houden
- Onderwerp: SDG’s (Sustainable Development Goals)
- Locatie: in de bib?
o Dit zal vaak in de media komen in die periode door het aflopen van de milleniumdoelstellingen
o Via leden adviesraden, verschillende verenigingen uitnodigen
o Ook Mina-raad betrekken (ter vervanging van een vergadering) want milleniumdoelstellingen gaan ook hen aan.
o Leden van de GROS moeten hun achterban aanspreken.
o idee om een gesprek te hebben tussen 2 sprekers waarvan 1 publiekstrekker.
o Samenwerking met het davidsfonds en met scholen (3de graad) nagaan.
o Naam bedenken GROSdag klinkt niet goed (Voorstel: Wat? Nu? / Wat nu?)
Concreet: uitwerken gros-dag, sprekers vinden
Concreet: samenwerkingen nagaan
Concreet: uitnodigen en bekendmaken

7. Braderie
Zondag 13 september
De GROS zal daar een standje hebben vergelijkbaar met vorig jaar. Het touwtjestrekspel zal
er zijn om zo alle leden van de GROS te vertegenwoordigen. Ook het fairtradespel (elektrisch
bord) kan er gebruikt worden.

8. Activiteiten kalender
-

13 september: braderie
16 oktober: GROS-dag
8 november: Roemeense maaltijd
29 november: klimaatmars naar Parijs (Climate express)
5 en 6 december: geschenkenbeurs
December: Kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie (met Fairtrade)

Data volgende vergaderingen 2015:
 26/08/2015
 14/10/2015
 09/12/2015

Volgende vergadering GROS: woensdag 26 augustus om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

