Vergadering GROS

Verslag vergadering 4 – 30 augustus 2016
Aanwezig
Van Boven Sien, Deruyter Hans, Marc Claeys, Laureys Bart, Ghyselinck Kathleen, Delfosse
Philippe, Van De Sompel Diane, Decock Anniek, Vlassenbroeck Walter, Dirk Vanroose, Jeanine
De Poorter-Maes, Veireman Cleo
Verontschuldigd
De Lange Hendrik, Coussens Ria, Vandenbussche Ann, Vande Velde Hilde, Van Nieuwenhuize
Antoine, Samyn Mariska
Afwezig
Lagaert Marc

1. Verslag vergadering 8 juni 2016
Geen opmerkingen meer.
2. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS:
De lijst werd bekeken. De brief en nieuwe lijst wordt doorgemaild naar de trekkersgroep.
Er werd een brief verzonden naar de nieuwe eigenaar van café ’t Schaap en ’t Klooster en ter
Cleydaele.
Volgende zullen worden gecontacteerd door:
- Ria: VBS, De Boomhut, Ziekenzorg De Pinte
- Jeanine: Ouderraad
- Walter: ’t Klooster, Huis Tien
- Anniek: Okra De Pinte, Mmmidi
- Hendrik: Viteux
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1273 FANS (+350 Dag van het Park +1 balie).
STER – FT Straat
Er waren reacties en er waren FairTradeproducten, maar de bordjes voor het raam zetten was
telkens te veel moeite bovenop het andere werk. Dit werd doorgegeven aan Fairtradegemeente. Volgend jaar bekijken we hoe we er een beloning aan kunnen vasthangen.
STER FT Ambassadeur

Wim Vanbiervliet, An Defloor en Lieve Van Lancker. Er stond ook een artikel in het parochieblad

STER FT-communicatie

STER FT-bestuur
Overzicht FairTrade bestuur werd gemaakt. We maken een advies op vanuit de GROS voor
het bestuur. We vragen hier nog meer aandacht voor Fairtrade en zullen per dienst tips geven
hoe ze nog meer aandacht kunnen hebben voor Fairtrade naar aanleiding van de ster Fairtradebestuur die we tegen Dag van het Park willen behalen.
Andere:
Informatie over FairTradebloemen blijven opvolgen.
Wijnproefavond wordt georganiseerd voor de horeca en de verenigingen. Deze zal doorgaan
op 17/10 of 18/11. De trekkersgroep zal hier ook aanwezig zijn en een woordje doen over
onze sterrencampagne.
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:

partner lijst blijven aanvullen
bordjes verspreiden in magazine D&M lente en beloning bedenken voor 1ste FTstraat
advies doorsturen naar college en tips geven aan de diensten.
trekkersgroep is aanwezig op de wijnproefavond

3. Braderie
Zondag 11 september 2016.
- kalender GROS verkopen: 3,5euro
- WAT NU?! bekendmaken
- reclame maken voor FairTrade
- er zal een fotobooth aanwezig zijn. Mensen die zich laten herkennen als Fairtradefan mogen
gratis een fotostrookje laten nemen.
- infoboekjes worden aangepast, activiteiten op apart blaadje
- voor de permanentie wordt een mail rondgestuurd.

4. Noodhulp Mozambique
Noodhulp: 3000 euro
Oproep via Oxfam voor Mozambique. Oxfam is reeds in 22 landen actief met noodhulp. In
Mozambique is nog extra hulp nodig voor +- 1,5miljoen mensen. Droogte en warmte door de
extreme El Niño zorgen voor ernstige voedselonzekerheid.
Er werd een noodprogramma opgesteld samen met Save the Children, CARE en Concern. Enkele doelstellingen zijn:
Eten voorzien
Nieuwe zaden voorzien
Waterbronnen repareren/vernieuwen
Nieuwe productietechnieken (klimaatverandering)
…
We zullen voorlopig 1500euro noodhulp aan Oxfam schenken. Dit kan eventueel later nog
vermeerderen. We schrijven ook een artikel in het infoblad over de noodsituatie.

5. 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 van de provincie 1400
euro.
Dinsdag 13 september: 16u-18u: voorscholing voor de leerkrachten (raadzaal)
Vrijdag 7 oktober: voorstelling wereldweek en theatervoorstelling door ‘de levende muziek’
over sociale bescherming (raadzaal)
11-14 oktober: workshops (Fairtrade) aan de 7 klassen door Djapo (raadzaal)
vrijdag 14 oktober: 11u30 – 13u00 picknick en feest voor alle 6dejaars in het OCP
Vrijblijvend wordt ook het volgende voorgesteld:
1. Bezoek aan de wereldwinkel van De Pinte: neem contact op met onze Fairtrade ambassadrice An Defloor: andefloor@gmail.com of met Jos Dekeukeleire:
jos.dekeukeleire@telenet.be
2. Skype gesprek met kinderen van een ziekenhuisschool in Roemenië: Dit is een skype
gesprek in de klas in het Engels of Frans met een leerling van dezelfde leeftijd. Dit wordt
begeleid door iemand van Noname Child vzw, een noord-zuid vereniging uit De Pinte die
actief is in Roemenië. Bij interesse en voor verdere afspraken neem je contact op met
Marc Claeys : m.c@telenet.be
3. Gratis kant en klare lespakketten die aansluiten bij de workshop van Djapo:
http://digibord.oxfamwereldwinkels.be/nl?_ga=1.56369899.1367211649.1444212543
4. Lessuggesties van 11.11.11: http://www.11.be/kom-in-actie/op-school/basisonderwijs/item/campagne-2016-aanbod-lager-onderwijs

Voor volgend jaar kunnen we kijken of we de tentoonstelling ‘samenwerken loont’ hieraan
kunnen koppelen.
6. 11 november viering
-

Soep voor het personeel
Sprekers? 11/11: we zullen contact opnemen met Sanne Vermeeren en Inge Strobbe
of ze een woordje willen doen over de werking met de vluchtelingen in De Pinte.
Het actieweekend van 11.11.11 valt op 12 en 13 november. Een warme oproep voor
helpende handen.

7. Allerlei
WAT NU?! 2016 : 14 oktober, 20u OCP. Inschrijven via mail naar Cleo
Flyers verspreiden
Mailings rondsturen
Huurwoning ocmw
Was mogelijk geweest met subsidie opstart LOI
Nu te duur voor mensen met leefloon
Ook te duur voor SVK
Tussenkomst is meer bedoeld voor onvoorziene kosten en kosten integratie

8. Activiteiten kalender
11 september
24 september
25 september
1 oktober
1 oktober
7 oktober
14 oktober
14 oktober
15 oktober
25 oktober
11 november
12 en 13 november
3-4 december
13-15 januari
26-27 januari

Braderie
11-fiesta in Brussel
Nona maaltijd
Festival Van Vlaanderen
Repair Café
theatervoorstelling sociale bescherming voor de 6de jaars, raadzaal, 14u
picknick en afsluitfeest met de 6de jaar 11u30, OCP
WAT NU?! infoavond, 20u OCP
Wereldwinkeldag
GROS vergadering
11 november herdenking, raadzaal
actieweekend 11.11.11
Geschenkenbeurs
actieweekend Vredeseilanden
actieweekend Damiaanactie

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

Volgende vergadering GROS: dinsdag 25 oktober om 20u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

