Vergadering GROS

Verslag vergadering 3 – 19 juni 2018
Aanwezig
De Lange Hendrik, Coussens Ria, Jan Milh, Tine Vandewalle, Delfosse Philippe, Van De Sompel
Diane, Decock Anniek, Dirk Vanroose, Philippe Van Petegem, Jeanine De Poorter-Maes,
Veireman Cleo
Verontschuldigd
Van Boven Sien, Deruyter Hans, Vandenbussche Ann, Marc Claeys, Laureys Bart, Ghyselinck
Kathleen, Lagaert Marc, Vande Velde Hilde, Vlassenbroeck Walter, Van Nieuwenhuize Antoine,
Samyn Mariska

1. Voorstelling inleefreizen
Katelijne Verstichel kreeg een subsidie voor het mee helpen organiseren van een fuif in de
Veldblomme tvv het opsturen van een container met rolwagens naar New Horizon in Ghana.
Haar dochter Nele Sleurs komt dit voorstellen omdat dit kadert binnen de opvolging van haar
vrijwilligerswerk als kinesiste in de New Horizon Special School in Ghana. Meer informatie op
www.newhorizon-school-gh.com

2. Verslag vergadering 2 - 3 mei 2018
Geen opmerkingen meer op het verslag.

3. Opvolging FairTrade-Campagne
4 sterren behaald: communicatie, straat, ambassadeur, bestuur
51 partners: We blijven de bestaande partners in de kijker zetten en blijven uitkijken naar
mogelijke nieuwe partners.
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans = min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1751 FANS, 41 Fans erbij dankzij onze actie op de Bloemenmarkt
We maken een nieuw formulier voor in de wereldwinkel. We gaan zoveel mogelijk fans tellen
op de braderie. We proberen dit op een simpele ludieke manier te doen. We hoeven geen
namen te registreren enkel aantallen. We kijken of we een ‘drukknop/telzuil’ kunnen laten
komen.
We kunnen ook nog Fans tellen via: onze Facebookpagina, de nona maaltijd, de verkoop van
FT wijn van Acres of Hope en de studentenactie in de BIB.

Andere
Op 6 oktober is er een startmoment van de nieuwe campagne: ‘Fairtrade start hier’.
Schrijf je hiervoor in op www.fairometer.be/startmoment
We wachten deze voorstelling af om te zien hoe we verder kunnen werken. We proberen wel
nog voor het einde van het jaar onze laatste ster te behalen van FT-Fans.
Er wordt nagedacht om de budgetten anders te besteden en een bepaald doelpubliek een bon
van de wereldwinkel te geven. Dit jaar gaan we opnieuw de studenten in de bib verwennen
met een FT drankje en versnapering. Nieuwe doelgroepen kunnen zijn: 50 jarigen of nieuwe
inwoners.
An Defloor zoekt een opvolger voor de bezoekjes aan de wereldwinkel om info te geven aan
leerlingen over Fairtrade. An Defloor is ook ambassadeur.
Blommm contacteren rond FT bloemen? Naar aanleiding van bloemenmarkt 2019. De
zaadbommetjes waren heel snel weg. Actie herhalen en meer voorzien.

4. WAT NU?! infoavond
We verlaten de datum omdat oktober/november een heel drukke periode is. Er werd
voorgesteld om de WAT NU?! te laten doorgaan op donderdag 22 november maar de bib is
niet vrij.
Nieuw voorstel voor datum is donderdag 29 november. We gaan na of een van volgende
lezers beschikbaar zijn:
- Sherin khankan, eerste vrouwelijke imam
- Els Keytsman, topvrouw vluchtelingen werk vlaanderen
Andere voorstellen zijn:
- Jens Franssen
- Jan Hauttekiet
- Jan Leyers, tv serie arm en rijk, groeiende ongelijkheid
- Rudi Vranckx, journalist
- Pieter Boussemaere, eerste hulp bij klimaatverandering
- Petra De sutter, hoogleraar gyneacologie
- Pascal Platel (schone kleren)
- steven de craene, journalist
- Bea cantillon directeur van het Centrum Sociaal Beleid
- Vera dua centrum voor duurzame ontwikkeling
- Luc Vankrunkelsven, vernietiging ecosystemen, alternatieve landbouw
- Frank Deboosere
- Jill Peeters
- Lieven Scheire
- Jan Vandemoortele
- Jonas Slaats
- Mieke Van Hecke

5. Lokale Helden - week van de duurzame gemeente
Van 18 tot 25 september
Via deze campagne van de VVSG willen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s)
lokale gezichten geven in de Vlaamse steden en gemeenten. Deelnemende gemeenten duiden
lokale ‘duurzame helden’ aan. De helden zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen,
bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden reeds bijdragen aan duurzame
ontwikkeling.
Een duurzame held …
zet zich in voor een duurzame wereld.
is een individu / organisatie / vereniging / school / bedrijf / groep.
is geen verkozen politicus of kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
heeft bij voorkeur een link met meer dan één SDG.
is dynamisch en communicatief en inspireert.
is zichtbaar in de gemeente.
We doen een oproep via de gemeentelijke kanalen en kijken of er zich Helden aanmelden. We
springen mee op de kar van deze actie om de duurzame ontwikkelingsdoelen in de kijker te
zetten en te tonen dat iedereen er een link mee heeft.
Gezien de korte tijdspanne van deze actie gaan we geen helden zelf gaan aanduiden. We
zullen hier wel op verder werken en ook volgend jaar actief op zoek gaan naar helden.

6. Opvolging memorandum
Communiceren hierover in het infoblad of via een persbericht van de gemeente uit, is niet
aangewezen volgens de bevoegde schepenen. Het kan wel op de site.
Op de komende GROS van 30/8 nodigen we de voorzitters of iemand anders van de partij uit.
We vragen dat ze kort toelichten hoe ze het memorandum interpreteren en opnemen in hun
partij programma. We vragen naar hun bedenkingen, reacties en hun voornemens. We
vragen naar hoe zij de rol van de GROS zien voor de komende legislatuur. Nadien is er 40
minuten voorzien voor vragen/discussie. We stellen voor om te starten om 19u30 zodat
daarna de normale GROS vergadering nog kan doorgaan.
De werkgroep van het memorandum probeert nog samen te komen om het gesprek voor te
bereiden. Wil je hieraan deelnemen geef zeker een seintje aan Sien. Voorgestelde momenten
zijn:
maandag 20/8 VM 10u of NM 14u
woensdag 22/8 idem
woensdag 29/8 idem
donderdag 30/8 een uurtje voor de GROS

7. Subsidiereglement internationale solidariteit
Het reglement is goed zoals het is en moet niet worden aangepast. Als het ooit wordt
aangepast dan moeten de duurzame ontwikkelingsdoelen worden opgenomen.

8. Allerlei
Data GROS 2018
•
Donderdag 30/8/2018
•
Dinsdag 9/10/2018
•
Donderdag 13/12/2018
De GROS neemt deel aan de braderie zoals vorig jaar. De deelnemende verenigingen staan
naast elkaar. Er wordt 1 gezamenlijke tafel voorzien die afwisselend kan bemand worden. We
kijken nog voor meer uniforme communicatie.
Van 18 tot 29 september gaat de tentoonstelling ‘samenwerking loont’ door in de BIB.
Er is een paneel dat we zelf kunnen invullen. We zullen de info van het GROS boekje
projecteren.
Een oproep aan de leden van de GROS om zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief
duurzaamheid en milieu. Hier worden ook de activiteiten bekend gemaakt.
www.depinte.be/nieuwsbrief-duurzaamheid-milieu

9.

Activiteiten kalender

Zondag 9 september
18 tot 25 september
18 tot 30 september
Vrijdag 28 september
Zaterdag 29 september
1 tot 5 oktober
Zaterdag 13 oktober
Donderdag 29 november
1 en 2 december

Braderie
Lokale helden, week van de duurzame gemeente
tentoonstelling samenwerking loont in de BIB
info avond over voedselverspilling
Festival van Vlaanderen
Wereldweek met de scholen
Wereldwinkeldag
WAT NU?! infoavond
Geschenkenbeurs

Volgende samenkomst GROS: donderdag 30/8 om 19u30 (in gesprek met de politiek)
vanaf 20u30 gaat de gewone vergadering door
Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Afhankelijk van de voortgang van de werken kan de locatie nog veranderen.
om 19u00 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

