Vergadering GROS

Verslag vergadering 24 april 2007
Aanwezig
Sien Van Boven, Hilde Vande Velde, Hans De Ruyter, Philippe Van Petegem, Ann Vandenbussche,
Anniek Decock, Hilde Milh, Willy Eechaute, Gentiel Vanommeslaeghe, Ria Coussens, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Antoine Van Nieuwenhuyze, Sjiel Seynnaeve, Bert Verpoest, Geert Depestele, Walter Vlassenbroeck,
Jan Milh, Marc Lagaert, Bart Laureys, Alex Van de Putte, Thomas Van de Putte
Afwezig
Guy Blomme, An Defloor
De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de verontschuldigde leden.

1. Verslag vergadering 27/02/07 en opvolging
Het verslag wordt goedgekeurd.
opmerking:

An Defloor moet bij de niet-stemgerechtigde leden staan
Hans De Ruyter: vertegenwoordiger voor Vredeseilanden, niet voor Jokri

Opvolging vorige vergadering
1) De verschillende activiteiten die werden georganiseerd worden overlopen:
- Vrienden van de Kwango – organiseerdenop 21/04 een solidariteitsfeest
zijn tevreden over de formule en de opkomst (zo’n 150 aanwezigen)
- Activiteit Broederlijk Delen – organiseerden op 18/03 een solidariteitsbrunch
hadden een goede opkomst, de opbrengst lag iets hoger dan vorig jaar, qua logistiek kan de
activiteit niet ruimer georganiseerd worden, een spreker gaf een uiteenzetting over een inleefreis in Senegal
Geplande activiteiten:
- vzw Nona: 5 mei 2007 – concert van het ensemble Kalliope in de kerk van De Pinte
- Wereldsolidariteit: 12 en 13 mei - actie aan de kerk en in Gent
- Oxfam Wereldwinkel: 1 juni – wijnproefavond – lokalen VOS
Mogelijke voorstellen
- Schepen van ontwikkelingssamenwerking of de voorzitter een kort woordje vooraf laten geven over
de GROS op activiteiten van de verenigingen die lid zijn van de GROS
2) Advies gebruik infrastructuur
Het schepencollege ging hier principieel mee akkoord. Het voorstel werd opgestuurd naar de cultuurraad, BESOC, jeugdraad en sportraad voor advies op de eerstvolgende vergadering.

Na deze adviezen wordt het gewijzigde reglement voorgelegd aan de gemeenteraad.
De aanvragen van verenigingen zullen aan de GROS voorgelegd worden voor advies.
De verenigingen zullen wel op hun promotiemateriaal moeten vermelden ‘... in samenwerking met de
GROS en gemeentebestuur De Pinte’
De procedures worden verder uitgewerkt door de gemeentelijke diensten.
3) Actie ‘mijn gemeente is verkocht’
Oxfam Wereldwinkel is niet echt enthousiast om hiervoor de trekkersrol op te nemen. Veel leden zijn
wel bereid om mee te werken.
De schepen en de voorzitter hebben de studiedag gevolgd die georganiseerd werd door de provincie
mbt ‘gemeenten verleggen grenzen’. Hier werd onder meer een toelichting gegeven over Fair Trade
en de Schone Kleren campagne.
De GROS richt een werkgroep op om deze actie verder uit te werken. De werkgroep komt een eerste
maal samen op 5 mei. Een van de voorstellen is om een campagnemedewerker van Oxfam een uiteenzetting te laten geven op een infoavond. Dit zal aangekondigd worden naar het grote publiek.
De werkgroep zal zich onder meer focussen op de mogelijkheden voor bekendmaking en wat het
draagvlak hiervoor is binnen de verenigingen.

2. Goedkeuring huishoudelijk reglement
- wijziging art. 2 §2
De duur van de vergaderingen wordt beperkt tot 2 uren.
- wijziging art. 7 § 5
In principe worden alle beslissingen genomen bij consensus.
- wijziging art. 11
1e zin wordt geschrapt
- wijziging art. 17
2e alinea wordt geschrapt
Advies GROS:
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

3. Goedkeuring afsprakennota
- wijziging titel en art. 1

afsprakennota inzake samenwerking College Burgemeester en Schepenen De Pinte en Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
- wijziging art. 9
Om de adviesfunctie van de GROS mogelijk te maken, zal het gemeentebestuur de punten van de
agenda en de verslagen van de gemeenteraad die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking
aan de GROS bezorgen.
- de afsprakennota is een overeenkomst tussen de GROS en het schepencollege, niet met de gemeenteraad
Advies GROS:
De afsprakennnota wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

4. Goedkeuring advies gebruik gemeentelijke infrastructuur
werd behandeld bij punt 1: opvolging vorige vergadering

5. Bespreking voorstellen leden
- wedstrijd voor ontwerp van een logo voor de GROS: aanvragen bij de kunstverenigingen en bekendmaken tijdens de braderie
- braderie: voorstel voor vertoning van een documentaire rond Fair Trade

7. Allerlei
Vraag van de voorzitter mbt de 11.11.11 actie : werkt het 11.11.11.comité op zichzelf of als lid van de
GROS ?
opmerkingen
Het 11.11.11-comité De Pinte wordt best beschouwd als lid van de GROS. De financiële en politieke
campagne wordt zwaar ondersteund door de gemeente en ondersteund door de GROS.
De activiteiten die doorgaan op 11 november (11-november viering) worden beschouwd als een activiteit van de GROS.

Volgende vergadering: 19 juni 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

vzw Nona zoekt een (groot)keuken waar er een maaltijd kan klaargemaakt worden voor 250
mensen op 11/11/07. Personen die hier meer informatie kunnen geven, gelieve een seintje te
geven aan jan.milh@pandora.be

