Vergadering GROS

Verslag vergadering 3 – 8 juni 2016
Aanwezig
Van Boven Sien, De Lange Hendrik, Coussens Ria, Marc Claeys, Ghyselinck Kathleen, Delfosse
Philippe, Van De Sompel Diane, Lagaert Marc, Decock Anniek, Vande Velde Hilde, Vlassenbroeck Walter, Dirk Vanroose, Van Peteghem Philippe, Van Nieuwenhuize Antoine, Veireman
Cleo, Jeanine Maes
Verontschuldigd
Deruyter Hans, Vandenbussche Ann, Laureys Bart, Samyn Mariska

1. Vrienden van de Kwango
Philippe Van Peteghem en Rita Stevens gaven toelichting bij het verdere verloop van de vzw
Vrienden van de Kwango.
De groep steunt sinds 1983 projecten (aanvankelijk vooral medisch en educatief) in de
Kwangostreek te Congo. Sinds 1998 steunt zij samen met vier andere vzw's een groot geïntegreerd wegen- en landbouwproject, Proyaka.
Door een hele hoop omstandigheden werd de knoop doorgehakt om de werking van de vzw
stop te zetten. Het programma in Congo waaraan de vzw meewerkte kan wel blijven lopen.

2. Verslag vergadering 11 april 2016
Bedenkingen: inleefreis voor ex-inwoners mogelijk?
Kunnen we de tentoonstelling afhuren die werd tentoongesteld tijdens de provinciale FairTrade uitreiking? Dit kan als je ook 3 workshops reserveert uit het educatief aanbod.
http://www.wereldcentrum.be/Samenwerkenloont_tentoonstelling.html

3. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS:
De lijst werd bekeken. De lijst en de verklaring wordt doorgemaild naar de GROS-leden en
ook zij kijken of ze nog iemand kunnen aanspreken.
Volgende zullen worden gecontacteerd door:
- Ria: VBS, De Boomhut, Ziekenzorg De Pinte
- Jeanine: KVLV De Pinte, ouderraad
- Walter: Boeket, Consperanza, Cultuurraad
- Anniek: Okra De Pinte, Tafeltennisclub
- Jos: Viteux
- Sien: Zeverrock

STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1272 FANS (+350 Dag van het Park).
STER – FT Straat
Reacties dat ze interesse hebben:
- An Dewaele: Borluutfeest, 26 juni : 0497 46 26 92: adewaele@hotmail.com; Hier zal Fairtrade aangeboden worden maar om de drempel laag te houden zullen ze niet gaan voor de
titel van Fairtradestraat. Ze hebben wel ballonnen en andere info die ze zullen verspreiden.
Als iemand is de buurt is, ga gerust een langs om ze te bedanken.
-

Evelyne Gomes: Eekbulk: evelyne.gomes@skynet.be
Alexandra De Schryver: wijkontbijt Rodenbachstraat, juli: a.deschryver@hotmail.com
Kathleen Van Hoorde: Park te Poldere 12, 0477 804 830: kathleen@deblaere-blancke.be
Home Thaleia komt in aanmerking. Meenemen bij bekendmaking andere straat.

Bovenstaande worden opnieuw gecontacteerd met de vraag of het zal lukken?
De bordjes van FT-straat zullen verdeeld worden in het magazine Duurzaamheid en Milieu
met de oproep om FairTrade straat te worden.
STER FT Ambassadeur

Wim Vanbiervliet, An Defloor en Lieve Van Lancker
Deze werden 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. We proberen tegen Dag van het Park van volgend
jaar om deze ster te behalen. We maken een advies op vanuit de GROS voor het bestuur.
Er moet worden nagegaan of bij huwelijken ook Fairtrade wordt gebruikt. En wat er Fairtrade
is op de gemeenteschool.

Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:

partner lijst blijven aanvullen
FTstraat proberen halen, bordjes verspreiden in magazine D&M
FT ambassadeurs in parochieblad
advies doorsturen
chocoladeactie starten in augustus
Faire bloemen flyer meebrengen naar GROS

4. Braderie
Zondag 11 september 2016.
- kalender GROS verkopen
- WAT NU?! bekendmaken
- reclame maken voor FairTrade
We bekijken wat we nog extra kunnen doen. Graag iets actief zoals het saptrappen of het Rad
van het ACV.

5. Budgetten impulsbeleid
We bekijken de budgetten van het impulsbeleid.
Noodhulp: 3000 euro
Ondersteuning 11.11.11 campagne: 500 euro
Ondersteuning NZ-middenveld: 1500 euro
Ondersteuning trekkersgroep: 500 euro
FT op straat: 500 euro
Jeugd informeren/sensibiliseren: 500 euro (vb climate express)
Er komen enkele ideeën naar boven. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer workshops aanbieden
of materialen, een actie opstellen naar de jeugdbewegingen bij de start van hun werkjaar,…
6. Wereldweek voor de 6de leerjaren
We zullen samen met de gemeente, 11.11.11 en Djapo aan de slag gaan tijdens week van de
Fairtrade 5-15 oktober 2016 om van alle 6de leerjaren van De Pinte en Zevergem echte wereldburgers te maken.
Budget impulsbeleid: 1000 euro + extra subsidie wereldburgerschap 1400 euro.
Data liggen reeds vast
13 september: voorscholing voor de leerkrachten
7 oktober: Film + voorstelling wereldweek (en wedstrijd)
11-14 oktober: workshops (Fairtrade) aan de 7 klassen door Djapo
14 oktober: 12u00 – 14u00 picknick en feest voor alle 6dejaars
Wie met zijn organisatie wil bijdragen of ideeën heeft laat maar weten. Er kan ook een inleidend woordje gegeven worden.
Nona laat weten dat ze eventueel een skype moment kunnen organiseren met kinderen uit
Roemenië.

7. Allerlei
Stand van zaken OCMW en vluchtelingen:
- officieel is er nog niks beslist, maar er is een vermoeden dat het spreidingsplan toch
niet zou doorgaan.
- Indien er een huurwoning gevonden werd in De Pinte stelt de GROS voor om deze beschikbaar te houden voor erkende vluchtelingen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan op
de hoogte gebracht worden. Dit is doorgegeven aan Inge.
Reflectie Dag van het Park
- GROS leden meer betrekken bij de organisatie, meer informatie geven vooraf, het inhoudelijke aanbod vooraf bekijken.
- GROS leden in kennis stellen over het verloop van de dag
- Volgend jaar terug in een werelds thema
- Zelf vanuit de GROS een inhoudelijk aanbod inlassen
Verjaardagskalender
- 3,5 euro per stuk
- Opbrengst aan de Penningsmeester (Anniek Decock) of Sien Van Boven geven
- Kalenders te verkrijgen bij Cleo
WAT NU?!
14 oktober, 20u – Peter Verlinden, jong en ervaren, kinderen op de vlucht.
De voorkeur gaat om dit te laten doorgaan in de cultuurzaal in het OCP (gereserveerd)
Communicatie? Via flyers, posters, infoblad, samenwerking ocmw nagaan.
Infobrochure duurzame ontwikkelingsdoelen werd meegegeven aan de leden van de GROS.
Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar bij Cleo.

8. 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.
9. Activiteiten kalender
11 september
25 september
1 oktober
5-15 oktober
5-15 oktober
14 oktober
12 en 13 november

Braderie
Nona maaltijd
Festival Van Vlaanderen
Wereldweek met de scholen: film, workshops, feest
Week van de Fairtrade
WAT NU?! infoavond
actieweekend 11.11.11

11 november
3-4 december

11 november herdenking
Geschenkenbeurs

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

Volgende vergadering GROS: dinsdag 30 augustus om 20u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

