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1. Verslag vergadering 21/11/2015
Ok, geen opmerkingen meer.

2. Opvolging Fairtrade-Campagne
PARNTERS:
Onze partners (groen) zullen we een nieuwjaarskaartje en een chocolade-hartje van OWW
geven als bedanking (januari).
De gegevens uit de blauwe en gele lijst werden bekeken, aangepast en verdeeld om aan te
spreken. De aangepaste lijst en de verklaring op eer wordt doorgestuurd naar alle leden van
de GROS zodat zij ook hun achterban en kennissen kunnen aanspreken zodat we het aantal
partners kunnen uitbreiden.
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat Fairtrade is
Nu : 922 FANS (31 bij dankzij de geschenkenbeurs)
Volgend jaar op de geschenkenbeurs kunnen we eventueel ook fans tellen aan de hand van
het aantal personen die een aankoop doen. (streepjes trekken en vragen of ze wel vaker FT
kopen).
STER – FT Straat
Wijkcomités aanschrijven in het voorjaar 2016. Fairtradegemeente en de sterren uitleggen en
vragen of ze ons willen helpen met het behalen van de ster.
STER FT Ambassadeur
Wim Vanbiervliet, An Defloor
We gaan op zoek naar een extra ambassadeur. Sien zal luisteren bij Lieve Van Lancker, Anniek bij Vincent van Peteghem en Cleo bij Dossche.

STER FT-communicatie

STER FT-bestuur
In principe kunnen we deze ster behalen, maar we bekijken of er zaken zijn die het bestuur
nog extra kan doen. We zullen eerst een overzicht maken van wat er nu al aan Fairtrade producten wordt gebruikt binnen de verschillende diensten van de gemeente.
CHOCOLADEPROJECT
Hanssens, Rutsaert en Dossche deden mee. Ze hadden een aansporing nodig om het kenbaar
te maken in de winkel dat het Fairtrade was. Nadien werd dit wel gedaan en werd het aangeboden materiaal gebruikt. Ze zullen een brief krijgen met bedanking alsook het nieuwjaarskaartje.
HERBEVESTIGING
Evaluatie van het voorbije jaar werd samen ingevuld en wordt in januari digitaal doorgestuurd
naar Fairtradegemeente.
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:

lijst aanpassen en doorsturen
bedanking aan trouwe partners geven in januari
Tegen volgende vergadering brief opstellen om rode deel lijst aan te schrijven.
flyers aanpassen met nieuwe partners.
extra ambassadeur zoeken
overzicht maken van wat alle gemeentediensten al doen met fairtrade
chocolade actie: deelnemers bedanken.
bekijken of het mogelijk is OWW naar Zevergem te brengen

3. Evaluatie 11.11.11 verkoop en 11 november herdenking
De verkoop was goed, maar er waren te weinig vrijwilligers. Er is een warme oproep naar
volgend jaar en om de datum vrij te houden. We zullen dit beginnen plannen in de vergadering van 7 juni 2016.
De 11 november herdenking was geslaagd. De spreker was goed, maar hield zich niet aan de
vooropgestelde tijd. Het was zeer informatief maar misschien iets te weinig beschouwend.
4. Antwoord OCMW
Vraag GROS: Is het mogelijk dat het OCMW pro-actief gaat werken rond de vluchtelingenproblematiek? Bijvoorbeeld in het zoeken naar huisvesting voor een of meerdere gezinnen. De
GROS wordt graag verder op de hoogte gehouden. Vanuit de GROS willen we initiatief nemen
om mogelijke acties mee te ondersteunen.
Antwoord OCMW: Binnen het OCMW wordt nu bekeken hoe we pro- actief kunnen gaan werken en wat de mogelijke opties zijn. Het zoeken naar huisvesting is reeds gestart. Momenteel
hebben we ook nog geen reacties gekregen van eigenaars die ons, spontaan, een huis zouden
willen verhuren aan een schappelijke huurprijs. We houden je op de hoogte.

Inge Strobbe liet ons weten dat ze sinds augustus verantwoordelijke is van het opvanginitiatief in De Pinte. Ze zijn op zoek naar mogelijkheden voor uitbreidingen en ze is steeds bereikbaar voor vragen.
Vraag GROS: wordt De Pinte opgenomen in het spreidingsplan?
Antwoord OCMW: diensten hebben nog geen informatie ontvangen uit formele bronnen
Dit wordt ook bevestigd in de media dat er nog geen uitvoering is van het spreidingsplan.
Kathleen Ghyselinck kan ons melden dat er een positieve reactie is gekomen op de oproep om
taallessen te geven aan de vluchtelingen in De Pinte. Er zou ook reeds een fiets gegeven zijn
en men bekijkt verder wat men kan doen met de leegstaande huizen.
Concreet: blijven opvolgen

5. Dag van het Wereldpark 29 mei 2016
Staat reeds vast
- Bar door Oxfam wereldwinkel
- Gratis fairtrade picknick (inschrijven verplicht)
- Samenwerking met jeugddienst en cultuurdienst
- Werelddorp met 5 workshops (nog te kiezen) door vzw Kassoemai
De gewone werking van Dag van het Park blijft, het thema internationale solidariteit wordt
hieraan gekoppeld.
Er worden tal van activiteiten georganiseerd, zowel animatie als informatieve activiteiten, met
als centrale thema internationale solidariteit. De leden van de GROS zullen elk afzonderlijk
een brief ontvangen met de vraag of ze willen deelnemen met hun organisatie. Ook andere
verenigingen zullen een uitnodiging ontvangen maar mogen enkel deelnemen als hun stand of
workshop draait rond een mondiaal of duurzaam thema. De afstemming tussen de leden van
de GROS en de eventuele samenwerking tussen de leden kan op een volgende vergadering
besproken worden. Andere verenigingen zullen hun stand/onderwerp/workshop moeten motiveren zodat het past in het plaatje. Verkoop zal toegelaten worden maar enkel indien de opbrengst naar een goed doel gaat. Meer voorwaarden volgen. Met de uitnodigingsbrief zal een
reglement worden meegestuurd. Er zal gevraagd worden om zo snel mogelijk jullie deelname
te bevestigen.
Indien er ideeën zijn voor workshops of goede voorbeelden van andere wereldfeesten zijn
deze steeds welkom.
6. Allerlei
-

-

-

Op maandag 14/12 is er een inspiratiedag met workshops van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen in Brussel
Begin 2016 zal er een vorming worden georganiseerd voor de geïnteresseerde adviesraden om samenwerking te bevorderen. Ik geef door dat ook de GROS hier interesse
voor heeft. Jullie worden op de hoogte gehouden als een datum is vastgelegd.
Voorstel GROS-flyer in plaats van boekje: negatieve reacties. Boekje behouden maar
degelijker laten maken. Placemats waren een succes op de geschenkenbeurs, opnieuw
laten maken met aangepaste partners.
Verjaardagskalender: wordt gedrukt in januari. Leden bezorgen mooie foto’s en een
slogan (kort!) er wordt hiervoor een herinneringsmail gestuurd, alsook een voorbeeld
van het ontwerp voor afdruk. Kalenders worden gemaakt door de gemeente. Ze wor-

-

den verkocht tegen een laag bedrag. Wat met de opbrengst gebeurt wordt volgende
keer besproken.
Data volgende GROS vergaderingen
o 2/2
o 12/4
o 7/6
o 13/9 : vraag om te vervroegen want op deze datum is het paardenkoers
o 8/11: vraag om te vervroegen, te dicht bij 11 november
o Vraag naar extra vergadering in december.

Herinnering: Indien subsidiedossiers voor 31 januari 2016

7. Activiteiten kalender
13 december

Soep op de stoep – welzijnszorg, 10u30-11u kerk zevergem, 11u4512u30 kerk de pinte
12 en 13 december kerstmarkt, gemeenteplein
15 december
Vrijwilligers workshop, OCP 20u inschrijven verplicht
Januari
Nieuwjaarsreceptie
15, 16 en 17 januari Vredeseilanden campagne
30 en 31 januari
Damiaanactieweekend
27 februari
Dag van de 4de pijler – Brussel, Vlaams parlement
13 maart
Sobermaal broederlijk delen
9 april
Benefietconcert Nona
15 april
wijndegustatie met de KVLV en Oxfam WW in Zevergem
17 april
reisverslag Nepal van Sjiel, Veldblomme 15u
8 mei
Bloemenmarkt Zevergem
29 mei
Dag van het wereldpark, scheldeveldepark, 11u
23 oktober
Nona maaltijd
11 november
11 november herdenking
Data volgende vergaderingen 2016:
 2/2/2016
 12/4/2016
 7/6/2016
 30/8/2016
 25/10/2016
 13/12/2016

Volgende vergadering GROS: woensdag 2 februari om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

