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1. Verslag vergadering 10/6/2015
Ok, geen opmerkingen meer.

2. Opvolging Fairtrade-Campagne
PARNTERS:
De lijst met partners wordt doorgestuurd naar de leden van de trekkersgroep en tegen de
volgende vergadering wordt bekeken welke we gaan aanschrijven en hoe
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.
Vorige stand: 837 + 54 fans tijdens de braderie = 891 FANS
STER – FT Straat
Wijkcomités aanschrijven in het voorjaar 2016.
STER FT Ambassadeur
Wim Vanbiervliet, An Defloor, Ina Quintin
STER FT-communicatie
De ster is behaald
STER FT-bestuur
Wordt bekeken
CHOCOLADEPROJECT
Hanssens, Rutsaert en Dossche doen mee. Artikel komt in infoblad.
Nog meer reclame verspreiden

Concreet: trekkersgroep voorstellen bij LEM-raad, voorzitter: filipdeclercq@telenet.be
Concreet: informeren voor Fairtrade bloemen voor de bloemenmarkt 2016
Concreet: reclame maken voor chocolade actie: site, facebook, magazine D&M, parochieblad,
affiches in scholen.
Concreet: bekijken wat we moeten doen om ster FT bestuur binnen te halen
Concreet: bekijken hoe we nieuwe partners zullen werven en bestaande belonen

3. Burgemeestersconvenant

Eerst werd besproken wat de link is met ontwikkelingssamenwerking.
Uitleg via diplomatie.belgium.be
Een zich verder ontwikkelende en groeiende wereldbevolking zet grote druk op een planeet met beperkte natuurlijke rijkdommen en fragiele ecosystemen. In combinatie met
de gevolgen van de klimaatsverandering, stelt dit de hele wereld maar vooral de meest
zwakken in de ontwikkelingslanden voor enorme nieuwe uitdagingen. Waterschaarste,
verlies aan biodiversiteit en degradatie van het leefmilieu zijn er het resultaat van. Zonder een duurzame ontwikkelingsstrategie en veranderende productie- en consumptiepatronen komen samenlevingen en ontwikkelingskansen lokaal en globaal onder steeds
grotere druk te staan.
De nieuwe wet op Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 stelt dat elke interventie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking “de bescherming van het leefmilieu
en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering,
droogte en wereldwijde ontbossing” dient te integreren
Voorstellen van GROS voor burgemeestersconvenant
 Alle initiatieven van de GROS en de GROS-leden reflecteren op wereldvlak én op
de doelstellingen van het burgemeestersconvenant.
Voorbeelden van extra acties
- Duurzame activiteiten stimuleren in de gemeente
- Meer aandacht voor Fairtrade producten
- Buiten-gemeentelijke initiatieven en subsidies bekendmaken
- ondersteunen van sensibilisatieacties
- Korte keten stimuleren
- Zo veel mogelijk verplaatsingen met de fiets
- Evenementen organiseren voor positieve sensibilisatie
- Strengere controle op het recyclagepark
- Als iedereen een beetje doet bereiken we samen veel.

4. Aangepaste subsidieaanvragen
Verdaagd: Formulieren zullen eerst nog eens bekeken worden en volgende vergadering worden voorgesteld.
Concreet: Tegen volgende GROS zullen de aanvraagformulieren worden aangepast.

5. Climate Express – klimaattop Parijs
500 euro uit het impulsbeleid wordt beschikbaar gesteld als financiële tussenkomst in de prijs
van het ticket om mee te gaan naar Parijs.
VOORWAARDEN
- Inwoner van De Pinte
- Ingeschreven zijn via Climate Express
- Basistarief of solidariteitstarief! (minimumtarief niet)
Bij Fiets/bus/trein/Climate games: is er een tussenkomst van 50% (pro rata)
Op eigen houtje: 5 euro inschrijvingsgeld terug betaald
PROCEDURE
•
•

Indienen aanvraagformulier en ticket ten laatste op 30 oktober 2015
Bepalen bedrag subsidie na 30 oktober en afhankelijk van aantal deelnemers

Concreet: de GROS-leden maken dit bekend bij hun achterban

6. Uitwerken WAT NU?! (Gros-dag)
Vrijdag 16 oktober in de bibliotheek van De Pinte
Bekendmaking via mail en flyers op de braderie en op de klimaattafel op 15/10.
Thema: Millenniumdoelstelling en de introductie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Concreet: de GROS-leden maken dit bekend bij hun achterban

7. Braderie
Zondag 13 september
De GROS zal daar een standje hebben vergelijkbaar met vorig jaar. Het fairtradespel (elektrisch bord) kan er gebruikt worden. Het boekje met informatie over de leden werd vernieuwd.

8. Allerlei
Noodhulp Nepal
- 2000 euro uit het impulsbeleid
- 56,16 euro uit het doosje in het gemeentehuis
Inzamelactie voor vluchtelingen Calais
- Veel reactie van enthousiaste inwoners
- De GROS stelt de vraag welke hulp er momenteel is vanuit de gemeente, hoe de gemeente dit probleem verder zal aanpakken en welke concrete acties er kunnen ondernomen worden. Wat is de visie van het college ten aanzien van een lokaal beleid met
betrekking tot deze thematiek en welk concreet beleid wil men daaraan koppelen?
Kerstmarkt
- Wil de GROS hier terug aan deelnemen?

-

Wil de GROS eventueel kalenders verkopen en de opbrengst gaat naar een goed doel?
Dit wordt beslist volgende vergadering.

Concreet: er moet een antwoord worden geformuleerd op bovenstaande vragen

9. Activiteiten kalender
-

13 september: braderie
24 september : reisverslag Damiaanactie om 19.30 uur , De Rekkelinge, Désiré Delcroixstraat 1a, Deinze
26 september: Acres of Hopes infostand en verkoop 'Afrikaanse oliebollen' op het wereldfeest in Deinze
7 tot 17 oktober: Week van de Fairtrade met op 17 oktober gratis chocolade bij OWW
15 oktober: klimaattafel 20u raadzaal gemeentehuis
15 oktober—15 december: Acres of Hope wijnactie
16 oktober: WAT NU?! Infoavond met prof. Dries Lesage in de bib om 20u
22 oktober: Davidsfonds: Infectieziekten, terug van (nooit) weggeweest: 20u OCP
Polderbos
8 november: Nona: Roemeense maaltijd
29 november: Acres of Hope Benefietmaaltijd zaal de Kluize, Sportstraat 3 Oosterzele
5-6 december: Oxfam geschenkenbeurs
13 december: Soep op de stoep—welzijnszorg
12-13 december: Kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie (met Fairtrade)

Data volgende vergaderingen 2015:
 21/10/2015
 09/12/2015

Volgende vergadering GROS: woensdag 21 oktober om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

