Vergadering GROS

Verslag vergadering 2 – 11 april 2016
Aanwezig
Van Boven Sien, De Lange Hendrik, Jan Milh, Laureys Bart, Delfosse Philippe, Lagaert Marc,
Decock Anniek, Vande Velde Hilde, Vlassenbroeck Walter, Veireman Cleo, Jeanine Maes, Ghyselinck Kathleen, Dirk Vanroose, Van De Sompel Diane
Verontschuldigd
Deruyter Hans, Vandenbussche Ann, Coussens Ria, Van Petegem Philippe , Van Nieuwenhuize
Antoine, Samyn Mariska
Afwezig
-

1. Verslag vergadering 2 februari 2016
Ok, geen opmerkingen meer.

2. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS:
Flyers werden aangepast met nieuwe partners
De rode lijst werd aangeschreven. Niet veel reactie (+- 2 extra). De 2 nieuwe zaken (Huis10
en Headlines) werden ook aangeschreven maar geen reactie.
Brief wordt verstuurd naar de trekkersgroep, alsook de laatste lijst. Tegen volgende vergadering de partnerlijst bekijken.
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 922 FANS , extra werven op bloemenmarkt en Dag van het Park
STER – FT Straat
Oproep is verspreidt via het infoblad/e-nieuwsbrief. Wijkcomités werden aangeschreven. Reactie van 4 personen:
- An Dewaele: Borluutfeest, 26 juni : 0497 46 26 92: adewaele@hotmail.com
- Evelyne Gomes: Eekbulk: evelyne.gomes@skynet.be
- Alexandra De Schryver: wijkontbijt Rodenbachstraat, juli: a.deschryver@hotmail.com
- Kathleen Van Hoord: Park te Poldere 12, 0477 804 830: kathleen@deblaere-blancke.be
- Home Thaleia komt in aanmerking. Meenemen bij bekendmaking andere straat.
Het is ook een idee om de bordjes van FT-straat te verdelen tijdens week van de FairTrade in
oktober met de oproep om FairTrade straat te worden. Dit kan eventueel in de magazine
duurzaamheid en milieu.

STER FT Ambassadeur

Wim Vanbiervliet, An Defloor en Lieve Van Lancker
Deze worden bekendgemaakt op Dag van het Park. Voldoende communicatie erna via Facebook, infoblad, FTgemeente. Nagaan of dit ook kan via het parochieblad.

STER FT-communicatie

STER FT-bestuur
Overzicht FairTrade bestuur werd gemaakt:
- bib: vrijwilligers drinken thee van Oxfam
- cultuurdienst: FT fruitsap tijdens vergaderingen
- jeugddienst: FT witte wijn en fruitsap tijdens de speelstraat
- ocwm: eindejaarsgeschenken voor personeel/vrijwilligers/bewoners WZC en serviceflats, alle
rode wijn, witte wijn, fruitsap
- OCMW en gemeente: agenda’s van Oxfam
- cultuurraad: FT wijn op receptie festival van Vlaanderen
- milieudienst: alle dranken bij evenementen, recepties, vergaderingen en geschenkjes
- bevolking: schone baby
- gemeentehuis: fruitsap, koffie, agenda’s, suiker, recepties
- groendienst: eerlijke kledij
- Mina Raad: wijn en fruitsap op recepties
- GROS: wijn en fruitsap op recepties
Er moet worden nagegaan of bij huwelijken ook Fairtrade wordt gebruikt. En wat er Fairtrade
is op de gemeenteschool.
We zullen nagaan of ons bestuur voldoende FairTrade is en nog meer kan inzetten op FairTrade. We zullen op de volgende vergadering een advies opstellen om dit aan te kondigen en
onze ‘eisen’. We kunnen ook een advies aan de diensten opstellen en vragen of het mogelijk
is een controle van de bestelbonnen te doen. Het is een idee om de bekendmaking hiervan te
doen via een filmpje waarin we het hele proces doorlopen. Al beginnende van de vraag of het
bestuur FairTrade wil zijn. Ook op de braderie kan hiervoor actie gevoerd worden.
BLOEMENMARKT
Er werd nagegaan of het mogelijk is informatie te brengen rond Faire bloemen. FairTrade Belgium liet weten dat ze dit aan het maken zijn maar het zal voor 2017 zijn. Nu op de bloemenmarkt worden flyer meegeven en zal de trekkersgroep aanwezig zijn met het elektrospel.
Ze zullen ook nagaan of er interesse is om een wereldwinkelmoment in Zevergem te houden.
Concreet: partners blijven activeren, onderleggers maken voor de geschenkenbeurs
Concreet: FTstraat proberen halen, bordjes eventueel verspreiden in magazine D&M
Concreet: FT ambassadeurs blijven bekendmaken.
Concreet: advies opmaken voor college en voor diensten voor FairTradebestuur. Controle opstellen van bestelbonnen en actie opstellen om dit te behalen. (filmpje?)
Concreet: chocoladeactie starten in augustus
Concreet: Faire bloemen op de bloemenmarkt

3. Dag van het Wereldpark 29 mei 2016
Er was het voorstel om Moreels te laten komen spreken op DvhP, maar dit lijkt niet de gepaste setting.
Er wordt gekeken naar een eventuele samenwerking met de bewoners van de Blijpoel. Voor
de leden van de GROS is dit zeker oké als dit ook is wat de vluchtelingen willen.
De kalender zal hier worden verkocht voor 3,5 euro. De inkomsten worden overgemaakt aan
Anniek, de penningsmeester. De GROS zal herkenbaar zijn.

4. WAT NU?!
Jaarlijkse infoavond georganiseerd door de GROS
Datum: vrijdag 14 oktober om 20u in de BIB
500 euro extra budget voorzien uit subsidie wereldburgerschap van de provincie.
Voor de bekendmaking van deze activiteit zullen we samenwerken met Vorming Plus.
Voorstellen zijn:
Jan Leyers: 1325 € + catering, kan niet op 14/10
Nic Balthazar: 375 € verandering de klimaatverandering (+ook vluchtelingenproblematiek)
David van Reybrouck: niet beschikbaar voor lezingen
Jens Franssen: geen contactgegevens gevonden
Nicole De Moor, Tine Hens: geen reactie
Nieuwe voorstellen: Peter Verlinden, Martin Heylen, Koen Vidal
Na de vergadering zijn de leden van de GROS via mail overeengekomen om Peter Verlinden
als spreker uit te nodigen op de WAT NU?! – avond. (500 euro). De meerderheid koos voor
het onderwerp: JONG EN ERVAREN: KINDEREN OP DE VLUCHT, over vluchtelingenkinderen
uit conflictgebieden
Dit zal in het programmaboekje van Vorming Plus komen. Wij starten met bekendmaking in
augustus.
5. Overzicht subsidie Wereldburgerschap
7300 euro ontvangen om te besteden aan activiteiten rond wereldburgerschap
Dag van het park (reeds aangewend)
5400 euro
Spreker Wat Nu infoavond
500 euro
Workshop aan de 6dejaars van de scholen (20 april vergadering met de scholen)
1400 euro

6. Subsidie internationale solidariteit
OVERZICHT VERDELING 10.000 €
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OPMERKINGEN
- Beter dan vorig jaar
- De nominatieve bijdrage gaat naar de nationale organisaties.
- De vragen zijn gelijk aan de voorwaarden waaraan moet voldaan worden, dus altijd invullen
- Bij aanvraag initiatieven/fondsenwerving steeds overzicht gemaakte kosten in De Pinte
toevoegen.
- Aandacht voor duurzaamheid en eerlijke en lokale handel niet altijd toegepast. FairTrade
wordt nog niet in alle organisaties gebruikt.
- Subsidie ‘projecten’ is enkel mogelijk als maatschappelijke zetel in De Pinte is.
- Er mag nog meer worden ingezet op ‘initiatieven en/of fondsenwerving’ in De Pinte.
Slechts de helft van de voorziene subsidie werd gebruikt.De initiatieven van dit jaar waren:
•
11.11.11: actieweekend, filmvoorstelling
•
Oxfam: bezoek VBS, Thaleia, geschenkenbeurs
•
Acres of Hope: paasactie, wijnactie
•
Broederlijk delen: sobermaal
•
Istuti: voordracht VBS, deelname braderie
•
Nona: benefietconcert, Roemeense maaltijd

Vergelijking met vorig jaar

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

2015 (over 2014)

2016 (over 2015)

3.142,23
385,1
586,72
505,58
504
996,16
490,58
464
1.583,63
314
314
314
400

2114,73
647,49
614,97
455,81
532,18
294,97
384,97
1684,97
249,97
234,97
1184,97
1600

Opmerkingen van de subsidieaanvragers:
- bij de vraag aantal vergadering is 10 vergadering per jaar te veel. Het voorstel is om dit
naar 6 vergaderingen te veranderen.
7. Allerlei
Verjaardagskalender
Prijs 3,5 euro? Opbrengst wordt aan de penningsmeester gegeven.
Uitnodiging regiotentoonstelling: 12 mei provinciehuis
Stand van zaken OCMW en Vluchtelingen De Pinte
Geen nieuwe informatie. Werking met vrijwilligers gaat goed. Begin mei krijgen we het definitieve cijfer van het spreidingsplan. Woningen vinden blijft een moeilijke opgave, er wordt gekeken naar alternatieven.
8. Activiteiten kalender
15 april
17 april
28 april
8 mei
12 mei
26 mei
29 mei
11 september
1 oktober
14 oktober
15 oktober
23 oktober
11 november
3-4 december

wijndegustatie met de KVLV en Oxfam WW in Zevergem
reisverslag Nepal van Sjiel, Veldblomme 15u
Soirée Sociale 11.11.11, ABVV gent 19u
Bloemenmarkt Zevergem
Regiotentoonstelling provinciehuis Gent
lezing Sociale bescherming en vergrijzing 20u bib
Dag van het wereldpark, scheldeveldepark, 11u
Braderie
Festival Van Vlaanderen
WAT NU?! infoavond
Wereldwinkeldag
Nona maaltijd
11 november herdenking
Geschenkenbeurs

Data volgende vergaderingen 2016:
 Woensdag 8/6/2016
 Dinsdag 30/8/2016
 Dinsdag 25/10/2016
 Dinsdag 13/12/2016

Volgende vergadering GROS: woensdag 8 juni om 20u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

