Vergadering GROS

Verslag vergadering 19 december 2006

Aanwezig
Sjiel Seynnaeve, Hans De Ruyter, Sien Van Boven, Hilde Vande Velde, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Jan Milh, plaatsvervanger Marc Lagaert, Gentiel Vanommeslaeghe, Walter Vlassenbroeck, Bert Verpoest, Alex Van de Putte, Frans Naessens, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Antoine Van Nieuwenhuyze, Geert Depestele, Ann Vandenbussche, Ria Coussens
Afwezig
Guy Blomme, Alain Versluys, J.Turf, Nicole Putseys, Michel Dedain, Pieter Vannerem, Bart Laureys,
Hans Schmidt, An Defloor

1. Verslag vergadering 25/10/06
wordt goedgekeurd
2. Installatie GROS – verkiezing dagelijks bestuur

-

1 kandidatuur voor de functie van voorzitter of ondervoorzitter van Sien Van Boven
schepen Naessens vraagt de aanwezigen of er nog kandidaten zijn voor de functie van voorzitter
Sien Van Boven wordt verkozen als voorzitter.

-

schepen vraagt de aanwezigen of er kandidaten zijn voor de functie van ondervoorzitter
Philippe Van Petegem wordt verkozen als ondervoorzitter.

-

schepen vraagt de aanwezigen of er kandidaten zijn voor de functie van penningmeester
Anniek Decock wordt verkozen als penningmeester.

-

schepen vraagt de aanwezigen wie er als afgevaardigd lid wil deelnemen aan het dagelijks
bestuur
Bert Verpoest wordt verkozen als afgevaardigd lid.

De nieuwe voorzitter leidt verder de vergadering.

3. Evaluatie 11.11.11 - actie 2006 – 11 november viering

-

Vertegenwoordiging van de verschillende deelnemende scholen voor het in ontvangst nemen
van de boekenbonnen is onvoldoende.
- schepen Naessens heeft de scholen hierop gewezen bij het afgeven van de bonnen aan de
vrije basisschool van Zevergem en de gemeenschapsschool
- de leerlingen die gewonnen hebben zouden persoonlijk kunnen verwittigd worden om hun
bon in ontvangst te nemen

-

het uitdelen van de ajuinsoep was een succes

-

er werden mooie en aangrijpende werkjes gemaakt door de kinderen
- is er geen mogelijkheid dat deze tentoonstelling langer blijft staan in het gemeentehuis of
eventueel bibliotheek
- de uitgekozen werkjes opnemen in de gemeentelijke infokrant

-

financiële bijdragen
- 39 € cash geld (na aangetekend versturen rest 34,20 €)+ 60 € overschrijvingen werd ingezameld via de twee inzamelboxen
- er is nog niet bekend hoeveel er in het totaal werd overgeschreven voor De Pinte
- er zal nagegaan worden worden of het mogelijk is om terug op andere manieren geld in te
zamelen

-

oudstrijderscomité was zeer tevreden over de activiteit

speech schepen D’Hondt was zeer treffend (wordt meegestuurd als bijlage aan dit verslag)
het samenwerken met beroepsmensen voor 11-11-11-viering blijft een goed idee, ondanks het
feit dat teater 2000 kort op voorhand had afgehaakt

volgende acties bekendmaken bij AVS

4. Varia

-

tekst ‘gemeenten verleggen grenzen’ werd meegestuurd met het vorig verslag

-

voorstel om de convenant ontwikkelingssamenwerking te ondertekenen, als bijlage aan dit
verslag een kort overzicht van de inhoud + links nuttige websites als voorbereiding voor de
volgende vergadering

-

Afscheid van Frans Naessens als schepen voor ontwikkelingssamenwerking. Lieve Van
Lancker wordt de nieuwe schepen.

-

voorstellen aan de gemeente om verenigingen die activiteiten organiseren voor goede doelen
gratis gebruik te laten maken van de gemeentelijke infrastructuur

-

op de begroting van 2007 wordt er 3.500 € voor ontwikkelingssamenwerking ipv 3.000 (2006)

nagaan wat er in de verkiezingsprogramma’s werd opgenomen mbt ontwikkelingssamenwerking en zorgen dat de politieke partijen hun woord houden

Activiteiten

-

activiteit Nona in de parochiezaal was een succes (260 volwassenen en 20 kinderen)

-

21/04/2007: Vrienden van de Kwango – activiteit in OCP: Kongolese maaltijd met optreden
van ‘Weerbots’

geschenkenbeurs Oxfam in kasteel Viteux was ook opnieuw zeer geslaagd
12, 13 en 14/01/2007: campagne Vredeseilanden aan de Makro, contact GB en delhaize worden nog vrijwilligers gezocht om vrijdag (12/01) aan de contact GB

Volgende vergadering: 30 januari 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

