Vergadering GROS

Verslag vergadering 1 – 7 februari 2017
Aanwezig
De Lange Hendrik, Coussens Ria, Jan Milh, Laureys Bart, Delfosse Philippe, Van De Sompel
Diane, Decock Anniek, Vande Velde Hilde, Vlassenbroeck Walter, Dirk Vanroose, Philippe Van
Petegem, Jeanine De Poorter-Maes, Veireman Cleo
Verontschuldigd
Van Boven Sien, Vandenbussche Ann, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc, Van Nieuwenhuize
Antoine, Samyn Mariska
Afwezig
Deruyter Hans
Aanwezig tijdens de FT-trekkersvergadering: Wim Vanbiervliet, An Defloor, Lieve Van Lancker

1. Verslag vergadering 13 december 2016
Geen opmerkingen meer.
2. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS:
Nieuwe partner: Huis Tien. Cleo contacteert hen om FT-materiaal te geven
Ziekenzorg volgt Ria op
Boeket gaat Walter nog eens langsgaan
Okra De Pinte volgt Annick op
Sien ging langs gaan bij Mmmiddi
Hendrik zal een kijken welke partners niet meer gekocht hebben bij oww.
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1316 FANS (volgend jaar fans tellen op de geschenkenbeurs)
STER – FT Straat
Dit ligt even stil
STER FT Ambassadeur
Wim Vanbiervliet, An Defloor en Lieve Van Lancker. Ze werden uitgenodigd op de trekkersvergadering. Hendrik gaf een overzicht van wat we in 2016 gedaan hebben (bedanking partners met FT-chocoladehartje, aanwezig op de bloemenmarkt en Dag van het wereldpark, toekennen ster ambassadeurs, workshop FairTrade en picknick tijdens de wereldweek voor de
scholen).We keken ook naar 2017 (we gaan verder met sterrencampagne en willen op Dag
van het Park de ster bestuur toekennen (zie hieronder), We kijken of we op de bloemenmarkt
infofolders kunnen leggen en blijven ook steeds opzoek naar extra partners.

Samen met de ambassadeurs werd nagedacht over hoe we de zaken kunnen aanpakken en
wat beter kan.
 An meldde dat er veel vragen zijn van leerlingen wat die sterren juist betekenen bij het
binnenrijden van de gemeente. We kunnen eens nagaan hoe we de sterrencampagne toch
meer bekendheid kunnen geven. (eventueel met een wedstrijd in het infoblad). Alle scholen van De Pinte Zevergem doen mee aan fair Trade acties (Recent ook 4 en 5de leerjaar
van Erasmus)
 Wim liet weten dat hij die pin van ambassadeur veel op spelt en zo ook de campagne kan
uitleggen omdat mensen nieuwsgierig zijn. Lieve en An hebben zo geen pin. Die gaan we
bezorgen.
 De ambassadeurs vinden het belangrijk dat zij uitgenodigd werden op de trekkersgroep en
zijn bereid mee te denken over acties ter promotie van FairTrade in onze gemeente. Zij
zouden verder ook meer informatie willen krijgen over de campagnes van de trekkersgroep. Zij willen hun bijdrage leveren door aanwezigheid op evenementen, contacteren
van persoenen binnen adviesorganen, organisaties of handelaars en horeca, maar daarvoor moeten zijn op hoogte zijn van de acties en plannen. Ze worden daarom toegevoegd
aan de mailingslijst van de GROS. In het verslag staat altijd vooraan de stand van zaken
over de campagne.
 Er werd ook opgemerkt dat het een goed idee zou zijn dat op het evenementen formulier
(aanvraagformulier voor evenementen, lokalen, materiaal bij de gemeente) een herinnering zou staan om Fairtrade te kopen. Vaak wordt achteraf vastgesteld dat er Fairtrade
aanwezig had kunnen zijn, maar werd het vergeten. We gaan na of op de bevestiging via
het evenementenformulier de vermelding kan staan “heeft u al aan FairTrade gedacht”.
Betreffende de ster voor Fairtrade bestuur moet zeker op de zichtbaarheid worden gelet.
We moeten ook nagaan of er FT schuimwijn kan worden gekocht.

STER FT-communicatie
Nogmaals bekijken hoe we de campagne meer bekendheid kunnen geven.
STER FT-bestuur
Overzicht FairTrade bestuur werd gemaakt. We maakten een advies op vanuit de GROS voor
het bestuur en dit werd goedgekeurd. Indien dit alles lukt zullen we de ster Fairtradebestuur
bekend maken op Dag van het Park en maken we tafelstandaard om dit ook zichtbaar te maken in het gemeentehuis.
ANDERE
Op de bloemenmarkt willen we foldertjes leggen of het principe van Fairtrade bloemen bekendheid te geven.
Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Er loopt een mooie campagne over Fairtrade
rozen. Meer informatie op: http://fairtradebelgium.be/nl/fairtrade-producten/producten-dekijker/bloemen/meerdere-vrouwen-tegelijk-plezieren

3.

Subsidie wereldburgerschap

De provincie heeft de subsidieaanvraag wereldburgerschap goedgekeurd.
In totaal krijgen we 6100 euro. Hiervan is 700 euro voor de wereldweek met de scholen. De
rest kan worden aangewend voor Dag van het Park.
- 1500 euro voor de workshops voor de kinderen rond de SDG’s

- 1400 euro wordt besteed aan personeelskosten
- 1000 euro voor extra activiteiten rond de SDG’s.
- 1500 euro voor muziek en dans
De 2 onderste bedragen kunnen ook worden aangewend door de leden van de GROS voor hun
activiteiten op dag van het Park. De aanvraag en betaling van de activiteit dient wel via Cleo
te lopen.

4. Dag van het Park – Place Globale
Op 21 mei is het Dag van het Park – Place Globale. Het thema is de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Deze omvatten 17 thema’s (geen armoede, geen honger, goede gezondheid, kwaliteitsonderwijs,
gendergelijkheid, schoon water en sanitair, betaalbare en duurzame energie, eerlijke werk, industrie en innovatie, ongelijkheid
verminderen, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie, klimaatactie, leven in water, leven op het land,
vrede en veiligheid, partnerschappen)

Deelnemende GROSleden en verenigingen zijn momenteel: Nona, Acres of Hope, 11.11.11,
Home Thaleia, Yoga De Pinte, ACV, Natuurpunt en Oxfam wereldwinkel. We vragen aan de
deelnemers om met hun stand of activiteiten 1 van deze thema’s te behandelen.
Er zal opnieuw een spel ontwikkeld worden die samenhang brengt tussen al deze thema’s.
Zodra je weet wat je zal doen met jouw vereniging mag je dit doorgeven dan kunnen we dit
mee inpassen.
We kijken of het mogelijk is een infofilm en ander documentatiemateriaal over de SDG’s te
laten spelen in het kleine zaaltje. We willen het thema van de SDG’s het hele jaar door trekken om zo bekendheid te krijgen bij de inwoners.
Indien de leden van de GROS ondersteuning nodig hebben kunnen ze hiervoor het budget
aanwenden die verkregen werd via subsidie van de provincie (zie punt 3). Bespreek dit verder
met Cleo.

5. Werken rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)
Er komt een infomoment voor het schepencollege: hoe kan je de SDG’s implementeren in het
beleid. Dit wordt gegeven door de VVSG.
Voor de GROS wordt dit gegeven door een medewerker van lokaal mondiaal beleid van
11.11.11. De opties waren om hiervoor een extra vergadering in te lassen, eventueel samen
met andere grossen of andere adviesraden. Er werd beslist dit te laten doorgaan tijdens de
volgende GROS vergadering op dinsdag 25 april enkel met onze eigen GROS. Zo kunnen we
bekijken hoe we het concreet zullen aanpakken specifiek voor onze gemeente.
Ondertussen werd dit bevestigd. Op 25 april om 20u komt Chiara Lorre, Medewerker Lokaal
Mondiaal Beleid, een workshop geven over de SDG’s en hoe er kan gewogen worden op het
beleid. Deze duurt ongeveer een uur. Indien je vooraf meer informatie wilt kan je bij Cleo een
samenvattend boekje krijgen over de SDG’s. Dit werd eerder ook al meegegeven tijdens een
GROS vergadering.

6. WAT NU?!
Volgende namen werden voorgesteld en afgewogen:
 Els Keytsman: topvrouw vluchtelingen werk vlaanderen
 Jan Leyers: tv serie arm en rijk, groeiende ongelijkheid
 Rudi Vranckx: journalist
 Pieter Boussemaere: eerste hulp bij klimaatverandering
 Petra De sutter: hoogleraar gyneacologie
 Sherin khankan: eerste vrouwelijke imam
 Pascal Platel: schone kleren
 Steven de craene: journalist
 Bea cantillon: directeur van het Centrum Sociaal Beleid
 Vera dua: centrum voor duurzame ontwikkeling
 Luc Vankrunkelsven: vernietiging ecosystemen, alternatieve landbouw
 Frank Deboosere: Klimaat op hol
 Jill Peeters: Beste klimaatvrouw van Europa 64 ste plaats in de wereld na Al gore ed…
 Lieven Scheire: De tijd loopt
 Jan Vandemoortele: Architect MDG’s
 Jonas Slaats: eye-opener voor de vele vooroordelen die leven rond islam en moslims.
 Mieke Van Hecke: Kinderarmoede
Er wordt beslist dat we voor een bekend gezicht gaan. De voorkeur van de leden gaat naar:
Petra de Sutter, Frank Deboosere en Jill Peeters. We gaan na of ze beschikbaar zijn.
7. Goedkeuren gebruik OCP
De GROS geeft positief advies voor het gratis gebruik van het OCP door Oxfam voor de geschenkenbeurs.

8. Allerlei
Het infoblad: data tegen wanneer artikels moeten
blad op pagina 2
–
voor infoblad mei – juni:
–
voor infoblad juli – augustus:
–
voor infoblad september - oktober
–
voor infoblad november - december

binnen zijn staat telkens in het laatste infoindienen
indienen
indienen
indienen

midden
midden
midden
midden

maart
mei
juli
september

Volgende subsidieaanvragen internationale solidariteit werden ontvangen:
 3 inleefreizen
 Damiaanactie
 Oxfam
 11 groep
 Vredeseilanden
 Broederlijk delen
 KVLV
 Istuti
 Nona
 Acres of Hope

Wereldsolidariteit start met een nieuwe campagne in maart, nl. Schone sportkleding. Met de
campagne ‘cleanekleren’ gaan ze bewijzen: Sporters willen Schone Sportkleren!.
ze gaan voor: ethisch geproduceerde sportkledij. De WS - startdag op 23 maart zal ons informeren hoe we dit in een publiekscampagne aanpakken: informatief, animatief en sportief.
Bart Laureys deelt mee dat het actieweekend van Damiaanactie een succes was in de regio.
Er werd een mooi bedrag opgehaald.

9. Activiteiten kalender
Zaterdag 18 februari
Woensdag 8 maart
Donderdag 23 maart
Vrijdag 24 maart
Zondag 14 mei
Zondag 21 mei
Zaterdag 10 juni
Zondag 10 september
Zaterdag 30 september
4-14 oktober
Vrijdag 20 oktober
Zondag 22 oktober
2-3 december

Dag van de 4de pijler, Brussel
Internationale vrouwendag
Startdag campagne schone sportkleren van Wereldsolidariteit
Nic Balthazar, verander de klimaatverandering, raadzaal 20u
Bloemenmarkt
Dag van het park – Place Globale, scheldeveldepark, 11-16u.
Benefietconcert Nona, kerk De Pinte
Braderie
Festival van Vlaanderen
week van de FairTrade
WAT NU?! (ocp gereserveerd)
Nona maaltijd, GBS De Pinte, 11u30-14u
Oxfam geschenkenbeurs

Data volgende vergaderingen 2017:
•
Dinsdag 25/4/2017
•
Dinsdag 13/6/2017
•
Dinsdag 29/8/2017
•
Dinsdag 3/10/2017
•
Dinsdag 5/12/2017

Volgende vergadering GROS: dinsdag 25 april om 20u (raadzaal gemeentehuis) Het
eerste uur wordt er een workshop gegeven over de werelddoelen, SDG’s.
om 19u00 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

