Vergadering GROS

Verslag vergadering 27 februari 2007
Aanwezig
Antoine Van Nieuwenhuyze, Sien Van Boven, Hilde Vande Velde, Tine Vandewalle (plaatsvervanger),
Anniek Decock, Jan Milh, Gentiel Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Alex Van de Putte, Walter Vlassenbroeck, Bert Verpoest, Ria Coussens, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Sjiel Seynnaeve, Hans De Ruyter, Philippe Van Petegem, Ann Vandenbussche
Afwezig
Guy Blomme, Geert Depestele, Marc Lagaert, An Defloor
De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de verontschuldigde leden.
toevoeging bij punt ‘varia’: vraag MINA-raad

1. Verslag vergadering 30/01/07 en opvolging
wordt goedgekeurd
- Schepen Van Lancker deelt mee dat m.b.t. de ondertekening van de convenant ontwikkelingssamenwerking aanvragen moeten worden ingediend vóór 30/9. Ondertekening op niveau 2 (met stedenband) zal zeker niet meer in aanmerking komen voor subsidies, ondertekening op niveau 1 maakt
wel nog kans.
- op de volgende uitnodigingen zal vermeld worden: verslag en opvolging
- in de verslagen zullen voortaan ook de activiteiten vermeld worden die georganiseerd worden in het
kader van ontwikkelingssamenwerking, alle leden kunnen deze activiteiten doorgeven aan Mariska

2. Goedkeuring statuten
opm.: de GROS sluit niet aan bij een decreet
- wijziging art. 1
Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking
- wijziging art. 2
De GROS heeft volgende doelstellingen
- wijziging art. 3 §1 A

Alle personen en verenigingen uit de gemeente De Pinte die zich willen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.
- wijziging art. 3 §2
waarnemers van de overige erkende adviesraden
Niet stemgerechtigde leden en externen kunnen deelnemen aan de discussie, maar ...
- wijzigingen art. 4 §2
Indien geen consensus wordt bereikt, worden alle beslissingen en adviezen, met uitzondering van de
statuten, het huishoudelijk reglement en de verkiezing van het dagelijks bestuur (art. 5, 14 en 16) met
een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen.
Bij staking van stemmen gebeurt de stemming:
- bij gewone meerderheid
- is de stem van de voorzitter beslissend
- onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegeteld.

- wijzigingen art. 5

-

de voorzitter
de ondervoorzitter
de penningmeester
één stemgerechtigd lid van de GROS
de secretaris-verslaggever

- wijziging art. 6 §1
Kandidaat-leden kunnen via een schriftelijke kandidatuur gericht aan de secretaris als nieuw lid worden opgenomen in de GROS.
- wijzigingen art. 10
Het lidmaatschap van de GROS loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad en blijft geldig tot de installatievergadering en dus tot de GROS effectief vernieuwd is.
- wijzigingen art. 13 : wordt artikel 13 in de afsprakennota
Het gemeentebestuur formuleert een jaarlijks georganiseerde oproep voor kandidaatstelling aan de
bevolking.
Advies GROS:
De wijzigingen in de statuten worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
De definitieve statuten worden meegestuurd: zie bijlage
3. Goedkeuring huishoudelijk reglement
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement wordt verschoven naar de volgende vergadering.

Alle leden ontvingen dit met de uitnodiging van de vorige vergadering, wordt dus niet meer meegestuurd met dit verslag.
Opmerkingen mogen ook al vóór de vergadering worden doorgestuurd naar Mariska.
4. Goedkeuring afsprakennota
De goedkeuring van de afsprakennota wordt verschoven naar de volgende vergadering.
Alle leden ontvingen dit met de uitnodiging van de vorige vergadering, wordt dus niet meer meegestuurd met dit verslag.
Opmerkingen mogen ook al vóór de vergadering worden doorgestuurd naar Mariska.

5. Gebruik gemeentelijke infrastructuur - advies
Binnen het Noord-Zuid overleg leeft dit voorstel al een tijdje. Concreet is het de bedoeling dat verenigingen die met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn gratis gebruik kunnen maken van de gemeentelijke infrastructuur.
Advies GROS inzake het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur:
In afwijking van wat bepaald is onder artikel 8 van het Reglement van Orde en in aanvulling van
de tarifering voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur, kan elke erkende vereniging
die lid is van de GROS van De Pinte of elke andere erkende vereniging uit De Pinte, gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur voor de organisatie van een eigen activiteit
die kadert in de doelstellingen van de GROS. Dit indien de opbrengsten van deze activiteit
integraal naar een project inzake ontwikkelingssamenwerking gaan.
Het gratis ter beschikking stellen van de lokalen ontslaat de verenigingen evenwel niet van de
verplichting om een waarborg te betalen bij reservatie, die definitief verworven is ten voordele
van de gemeente indien de geplande activiteit om een niet-verschoonbare reden wordt geannuleerd.

6. Deelname actie ‘Mijn gemeente is verkocht’
De voorzitter licht dit puntje toe en vraagt de mening van de leden hierover.
opmerkingen:
- Oxfam Wereldwinkel De Pinte wil dit zeker ondersteunen naar de gemeente toe
- de campagne kan beter niet getrokken worden door de GROS
- campagne moet geleidelijk evolueren
Oxfam en Vredeseilanden zullen een stand van zaken opmaken en leggen een concreet voorstel voor
aan de GROS.
7. Allerlei
* activiteit bedenken om als GROS naar buiten toe bekend te worden
mogelijkheden:

-

braderie

-

11.11.11 actie
verenigingen vermelden ‘lid van het GROS’ op hun correspondentie + eventueel kan er een
logo worden ontworpen

leden worden opgeroepen om mogelijke ideeën door te geven aan Mariska
* de voorzitter wijst op het bestaan van het Wereldcentrum die een brochure uitgeven met mogelijke
acitiviteiten
meer info: http://www.wereldcentrum.be/
* de ledenlijst wordt meegestuurd met dit verslag (zie bijlage)

Volgende vergadering: 24 april 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

Activiteiten verenigingen
Vrienden van de Kwango

-

zaterdag 21 april 2007 om 18u30

solidariteitsfeest voor de Kwango met een optreden van solidariteitskoor ‘Weerbots’
vzw Nona - 5 mei 2007 om 20u
concert van het ensemble Kalliope uit Gent op in de kerk van De Pinte

Wereldsolidariteit
activiteit op 12 en 13 mei

Alle verenigingen die lid zijn van de GROS kunnen hun activiteiten doorgeven aan Mariska, zodat
deze telkens in het verslag worden opgenomen.

