Vergadering GROS

Verslag vergadering 30 augustus 2007
Aanwezig
Sien Van Boven, Anniek Decock, Gentiel Vanommeslaeghe, Antoine Van Nieuwenhuyze, Philippe
Van Petegem, Ria Coussens, An Defloor, Lieve Van Lancker (later toegekomen), Hans De Ruyter,
Mariska Samyn
Verontschuldigd
Hilde Vande Velde, Jan Milh, Hilde Baekelandt, Sjiel Seynnaeve, Ann Vandenbussche, Alex Van de
Putte, Bart Laureys, Walter Vlassenbroeck
Afwezig
Guy Blomme, Marc Lagaert, Geert Depestele

De voorzitter overloopt de agenda en het verslag van de vorige vergadering. De voorzitter somt de
verontschuldigde leden op.
1. Verslag vergadering 19/06/07 en opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Opvolging advies gebruik gemeentelijke infrastructuur
De conclusie laat nog steeds op zich wachten omdat de andere gemeentelijke adviesraden hun antwoord nog niet gegeven hebben.
Sportraad: geen advies, geen sportgebonden materie
Jeugdraad: zal advies geven in september
Cultuurraad: positief advies gegeven, moet nog worden opgestuurd
BeSoC: wordt pas eind oktober samengesteld en dus kan er dan pas advies worden gegeven
Aan het schepencollege zal de vraag gesteld worden of er al dan niet gewacht moet worden op het
advies van het BeSoC.
3. Actie ‘mijn gemeente is verkocht’
De werkgroep is op 27 juni voor de eerste maal samengekomen. Alle leden van de GROS zullen het
verslag ontvangen samen met de uitnodiging voor de volgende werkgroep-vergadering.
Op de gemeenteraad van 27/8/2007 werd de resolutie goedgekeurd.
enkele opmerkingen:

-

basis van de werkgroep moet zo breed mogelijk zijn

-

op de volgende vergadering van de werkgroep zal voorgesteld worden om de naam te wijzigen

de werkgroep kan uitgebreid worden naargelang het criterium dat moet behaald worden (middenstanders, scholen, ...)

-

op de flyer die werd opgesteld voor de braderie zal een oproep staan voor mogelijke geïnteresseerden

nieuwe samenkomst van de werkgroep gaat door op 27 september in de raadzaal van het gemeentehuis
4. Voorbereiding activiteit braderie

-

infostand GROS: op het gemeenteplein

-

er wordt een overzicht gemaakt met alle logo’s van de verenigingen

-

bekendmaking van de campagne ‘deze gemeente is verkocht’: de 6 criteria (A3-formaat) en
een spandoek worden opgehangen, er wordt een kruiswoordraadsel gemaakt dat wordt uitgedeeld aan de geïnteresseerden waarmee er een prijs kan gewonnen worden; iedereen krijgt
een sticker opgeplakt ‘deze gemeente is verkocht’

-

het opstellen van de stand begint om 9u, werken hieraan mee: Antoine, Ria, Hans, Sien, An,
Philippe, Anniek en Mariska

-

vanaf 3 september worden er borden langs straat gezet met: ‘Te Koop, gemeente’ – meer info: stand GROS braderie

elke vereniging die lid is van de GROS kan communicatiemateriaal meegeven voor de stand
(via mail worden alle verenigingen hiervan op de hoogte gebracht)
de voorstelling van de GROS gebeurt aan de hand van een flyer, evenals een oproep voor het
ontwerpen van een logo; deze flyer wordt besproken in de vergadering en aangepast

5. Allerlei

-

logo GROS: schepen Van Lancker heeft hiervoor contact opgenomen met art@depinte, zij
zullen de mogelijkheden bespreken binnen hun vereniging en hebben tijd tot midden oktober
om een ontwerp voor te stellen

-

11.11.11: vanuit het 11.11.11-secretariaat werd een brief gestuurd naar de medewerkers,
hierin werd meegedeeld dat er binnenkort jonge mensen zullen opduiken in de gemeente voor
11.11.11 . De bedoeling is om meer 11.partners (mensen die de werking financieel ondersteunen met een maandelijkse bijdrage van min. 5 €) deur-aan-deur aan te werven.
Sjiel Seynnaeve heeft gevraagd om dit bekend te maken via de gemeentelijke infokrant.

-

financiële en politieke 11.11.11.-actie
Sien stelt voor om misschien opnieuw te beginnen met een financiële actie en vraagt of er
binnen het GROS hiervoor een draagvlak zou zijn. Er wordt dus aan alle leden gevraagd om
eens te polsen bij de achterban of er vrijwilligers zouden zijn om 11.11.11.-producten te verkopen. Er zijn hierover nog geen details uitgewerkt, het is alleen de bedoeling om te weten of
er voldoende medewerkers zouden zijn.

-

Sien stelt voor om op de volgende GROS-vergadering een spreker van het provinciaal secretariaat van 11.11.11 te laten langskomen om de campagne van 2007 toe te lichten.
De startdag van de campagne gaat door op 15 september in de namiddag.
De aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel.

-

Alex Van de Putte, lid van de GROS voor de vereniging Abu Za’bal Solidariteit neemt ontslag
wegens gezondheidsredenen. Mariska stuurt een kaartje uit naam van de GROS.

Volgende vergadering: 4 oktober 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

