Vergadering GROS

Verslag vergadering 3 – 13 juni 2017
Aanwezig
Van Boven Sien, De Lange Hendrik, Coussens Ria, Jan Milh, Ghyselinck Kathleen, Delfosse
Philippe, Van De Sompel Diane, Decock Anniek, Vande Velde Hilde, Dirk Vanroose,
Jeanine De Poorter-Maes, Veireman Cleo
Verontschuldigd
Deruyter Hans, Vandenbussche Ann, Marc Claeys, Laureys Bart, Lagaert Marc, Vlassenbroeck
Walter, Philippe Van Petegem, Van Nieuwenhuize Antoine, Samyn Mariska
Afwezig
-

1. Voorstelling inleefreis
Machteld De Turck brengt een boeiende voorstelling van haar inleefreis in Roemenië.
Tijdens de inleefreis bezocht Machteld onder andere het schooltje van Sfânta Faustina in Boekarest. Er werd gelobbyd met de overheid voor verbetering van de lonen en over onderwijs
voor chronisch zieke kinderen. Bovendien werden ook voorbereidingen getroffen voor een
mini-Bednet. Dit zorgt voor mogelijkheden om met de klas in contact te staan vanuit het bed.
2. Verslag vergadering 7 februari 2017
Geen opmerkingen meer.
3. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS:
Bij Huis Tien langsgaan om FT-materiaal te geven,
Schaap en Soda zijn gebonden aan een brouwer. Er wordt gekeken welk aanbod de oww hen
toch kan aanbieden en dan opnieuw gaan.
Mmidi en Ziekenzorg worden verder opgevolgd.
Hendrik gaat nog eens na wie er niet meer koopt bij oww, de volgende keer stuurt Cleo dan
een brief.
Sien luistert bij Zeverrock.
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1616 FANS (net 300 bij op Dag van het Park)
STER – FT Straat
De wijkcomités opnieuw aanschrijven.
STER FT Ambassadeur
STER FT-communicatie

STER FT-bestuur
ANDERE
De actie met de postkaartjes op de bloemenmarkt was geslaagd.
Sterrencampagne bekend maken adhv wedstrijd in infoblaadje.
De sites ea moeten geupdated worden met de nieuwe ster.
4.

Evaluatie Dag van het Park

Zeer geslaagd. Leuke sfeer, goed aanbod van workshops, animatie en informatie.
Enkele opmerkingen:
- bezoekers nog meer tot bij infostandjes krijgen
- ambassadeurs betrekken
- schoolfeesten en andere activiteiten checken
- plein kleiner maken
- podium centraal zetten
- uurschema op tafel plakken
- Inge Strobbe van het OCMW betrekken

5. Samenwerking Nazareth
Sensibilisering over internationale solidariteit door een jaarlijkse activiteit. Dit jaar Bert Gabriels in Nazareth, woensdag 20 september 2017. Financiële kost wordt dit jaar gedragen door
Nazareth adhv de subsidie van de provincie. Bijdrage De Pinte vooral praktisch en communicatief. Volgend jaar in De Pinte laten doorgaan.

6. Braderie
De braderie gaat door op zondag 10 september. De GROS heeft nagedacht over een nieuwe
aanpak.
De leden van de GROS die er met hun eigen standje staan zullen allemaal bij elkaar staan en
hun eigen vereniging vertegenwoordigen. Er wordt meer aandacht besteed aan beeldvorming
zodat duidelijk is dat het leden van de GROS zijn. Er zal ook een extra plaats worden voorzien
zodat ook andere leden van de GROS hier info kunnen leggen en eventueel even aansluiten
gedurende de dag. Dit zou een algemene informatietafel zijn die niet altijd moet bemand worden maar wel kan bemand worden!
We vragen aan alle aanwezigen om ook de GROSkalender te verkopen en reclame te maken
voor de WAT NU?!. De regeling voor de reservatie van de plaatsen loopt via Cleo. Er wordt
hierover een mail gestuurd.

7. Wereldweek voor de 6de leerjaren
Thema: migratie (11.11.11) en de nieuwe werelddoelen.
Dit wordt aangeboden aan alle 6de jaars van het lager onderwijs van De Pinte en Zevergem.
Het programma werd opgesteld in samenspraak met de leerkrachten. We vragen dat ze over
de wereldweek iets maken (werkjes, foto’s of film) dat kan getoond worden tijdens de 11 november viering en tijdens de geschenkenbeurs.

Maandag 2 oktober 9u30

Filmvoorstelling over migratie ‘Toen
mijn vader een struik werd’. (iedereen
samen in het OCP)

Dinsdag woensdag en donderdag

Workshops van Djapo in de klas over de werelddoelen en migratie

Vrijdag 6 oktober 13u30

Welkomstmoment (30min) met Fairtrade drankje
Muziekvoorstelling (14u-15u) van de
levende muziek ‘allemaal mensen’
(iedereen samen)

8. Gratis gebruik gemeentelijke lokalen
Katelijne Verstichel doet een aanvraag voor het gratis gebruik van de Veldblomme voor een
fuif ten voordele van Go4Ghana. De GROS gaat akkoord met het gratis gebruik, maar vraagt
nog extra info over de activiteiten.
9. Allerlei
-

-

Tentoonstelling samenwerking loont: 6 zuilen brengen het verhaal van 6 verschillende
personen uit de 3 regio’s die de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt. Volledig geboekt
tot eind 2017.
Gemeente biedt opnieuw jobs aan tvv YOUCA (vroegere Zuiddag) meer informatie op:
https://www.youca.be/

10. Activiteiten kalender
Zondag 10 september
Woensdag 20 september
Zaterdag 30 september
2-6 oktober
4-14 oktober
Vrijdag 20 oktober
Zondag 22 oktober
Woensdag 8 november
Zaterdag 11 november
2-3 december

Braderie
Bert Gabriels, Nazareth
Festival van Vlaanderen
Wereldweek met de scholen
Week van de FairTrade
WAT NU?!
Nona maaltijd, GBS De Pinte, 11u30-14u
Filmvoorstelling 11.11.11, Veldblomme
11 november viering
Oxfam geschenkenbeurs

Data volgende vergaderingen 2017:
•
Dinsdag 29/8/2017
•
Dinsdag 3/10/2017
•
Dinsdag 5/12/2017

Volgende vergadering GROS: dinsdag 29 augustus om 20u (raadzaal gemeentehuis).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

