Vergadering GROS

Verslag vergadering 4 – 29 augustus 2017
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Decock Anniek, Jeanine De Poorter-Maes, Veireman Cleo
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Vandenbussche Ann, Marc Claeys, Ghyselinck Kathleen, Lagaert Marc, Vlassenbroeck Walter,
Dirk Vanroose, Philippe Van Petegem, Van Nieuwenhuize Antoine, Samyn Mariska
Afwezig
Deruyter Hans, Van De Sompel Diane, Vande Velde Hilde

1. Verslag vergadering 13 juni 2017
Geen opmerkingen meer.
2. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS:
Sien heeft een lijst gekregen met het aanbod van Oxfam, waarmee we naar horeca kunnen
stappen. Sien gaat naar de Soda en Pot en Pinte (nieuw). Zeverrock is nu een partner.
Ria gaat naar het Schaap en ziekenzorg.
De lijst van partners moet eens goed overlopen worden.
We beslissen om ons te richten op oudercomités en scholen
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1616 FANS
Extra fans zoeken op braderie en op de geschenkenbeurs.
STER – FT Straat
Wijkcomités aanschrijven voor hun nieuwjaarsreceptie. Belonen met een flesje bubbels.
STER FT Ambassadeur
STER FT-communicatie
STER FT-bestuur
ANDERE
Sterrencampagne bekend maken adhv wedstrijd in infoblaadje.
Fairtrade actie met 2de zit studenten in de bib was een succes.
FT chocolade actie bekijken op de volgende vergadering

3.

Dag van het Park 2018

Dag van het Park zouden we laten doorgaan op zaterdag 19 mei in Park Viteux. Naar aanleiding van 150 jaar De Pinte zouden we dit jaar een Deluxe editie houden van Dag van het
Park. Er zijn nog geen concrete plannen maar de GROS geeft alvast enkele opmerkingen.
- naam moet zeker behouden blijven
- picknick behouden
- namiddag activiteiten behouden
- autonomie van de standjes behouden
- verandering van locatie en dag wordt positief onthaalt
- eventueel aansluitend Boombal kan nieuw publiek trekken
Cleo zal deelnemen aan de werkgroep en houdt de GROS op de hoogte.

4. Braderie
We hebben een grote standplaats van 18 meter.
- 4m voor Acres of Hope
- 6m voor Oxfam
- 5m voor Istuti
- 3m voor de algemene GROS stand
We zorgen voor vlagjes die we over de 18 meter kunnen hangen en hangen alle GROS banners op verspreidt over de verschillende tenten voor de uniformiteit.
GROS stand
 er wordt nog een oproep gedaan naar de leden van de GROS per mail wie kan deelnemen
Invulling stand: GROS flyer, WAT NU?!, boekjes SDG’s, vlaggen, banners, fairtrademateriaal,
communicatie van de leden, flyer Bert Gabriëls, GROS kalender en andere…

5. Campagne 11.11.11
De Wereldweek met de scholen van 2 tot 6 oktober gaat over het thema van 11.11.11 nl.
‘migratie’. Dit thema wordt bovendien omkaderd binnen de SDG’s (werelddoelen). Er wordt
gevraagd aan de leerkrachten foto’s en filmpjes te maken. Deze zullen getoond worden tijdens de 11 november viering. Een leuk voorbeeld van zo een filmpje kan je bekijken via
Youtube: de wakker voor vrede rap: https://www.youtube.com/watch?v=xpxA8tiYoWU
Als spreker tijdens de viering werd gedacht aan de diasporagroepen, een 5 minuten filmpje,
ondernemers voor ondernemers… nog te bepalen.
De filmvoorstelling van 11.11.11 gaat door in de GBS op 8 november.

6. Allerlei
Er wordt nagegaan of er vrijwilligers zijn om de leerlingen van VBS Zevergem te voeren tijdens de wereldweek. Dit wordt verder geregeld via mail
Bert Gabriels 20/9
de GROS en 11 groep zullen hier aanwezig zijn.
actiestand migratie 11.11.11 zal aanwezig zijn
het houden van een panelgesprek lijkt moeilijk zo kortbij
Inschrijvingen kunnen via milieudienst De Pinte lopen.
VVSG ondersteuning rond de SDG’s: (informatief, wordt volgende vergadering geagendeerd)
- Oktober 2017: tool ‘Bouwen aan je SDG-gemeente’ waarbij de gemeente zicht krijgt over de
stand van zaken wat betreft de SDGs in de eigen gemeente en aan de hand waarvan ze prioriteiten kan opstellen. De tool bevat ook concrete suggesties en voorbeelden.
- 2018: aanbevelingen en suggesties om de SDGs te integreren in de omgevingsanalyse en
de administratieve memoranda. bekijken de mogelijkheid van een SDG-check om na te gaan
hoe SDG-proof de meerjarenplannen zijn.
- Het ontwikkelen van een politieke strategie (die tegen eind 2017 op punt moet staan) en
een communicatie/media-strategie om meer zichtbaarheid te creëren rond het piloottraject.
Vredespad: herdenking VACA: informatie volgt.
Inleefreizigers van 2016-2017 zullen opnieuw worden aangeschreven om iets te doen.

7. Activiteiten kalender
Zondag 10 september
Woensdag 20 september
Zaterdag 30 september
2-6 oktober
14 oktober
Vrijdag 20 oktober
Zondag 22 oktober
Woensdag 8 november
Zaterdag 11 november
2-3 december
26-27-28 januari

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

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

Volgende vergadering GROS: dinsdag 3 oktober om 20u (raadzaal gemeentehuis).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

