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1. Verslag vergadering 5 - 9 oktober 2018
Geen opmerkingen meer op het verslag.

2. Opvolgen Fairtrade campagne
Sinds 2009 is De Pinte een Fairtradegemeente en sinds kort zelfs een 5sterren FTgemeente.
De 5de ster die men daarvoor moest behalen was die van de Fairtradefans. 25 procent van de
inwoners dienden te verklaren dat ze minstens 4 keer per jaar bewust Fairtradeproducten
kopen of verbruiken. Tijdens heel wat activiteiten de voorbije jaren werden de fans geteld en
vorige zondag, tijdens de 19de geschenkenbeurs van de wereldwinkel, meldde inwoner nr
2633 zich. De 10jarige Celeste Versee werd dan ook door de actiegroep ft-gemeente en door
de vrijwilligers van de wereldwinkel vergast op een mand vol (h)eerlijke producten. Het
succes van de afgelopen FairTradecampagne ligt bij de vrijwilligers, ambtenaren en bij
iedereen die heeft bijgedragen aan deze campagne. Bedankt voor jullie inzet.

Het nieuwe verhaal van FairTradeGemeente: Fair Trade Begint Hier. De trekkersgroep is
samengekomen om de nieuwe campagne te bespreken. We overlopen de criteria en
vermelden bedenkingen. De 10 vernieuwde criteria zijn onderverdeeld in 3 clusters (A,B,C):
A. Uitdagingen voor de eigen Gemeentelijke Organisatie
‒

De gemeente koopt minimaal 3 fairtradeproducten uit het Zuiden aan voor dagelijks
gebruik (waaronder koffie)
o Nu al fruitsap, koffie, thee, chocolade, wijn bij activiteit milieudienst
o Nog bekijken: klontjes suiker, andere, ocmw

‒

De gemeente koopt minstens 2 lokale duurzame voedingsproducten aan
o Nu al: soep tijdens 11 viering, lokale bakkers, broodjes
o Wat zijn de criteria? Enkel gemeentehuis? Of ook alle gemeentelijke instellingen?
Vb idee is het vieruurtje bij Stekelbees bekijken.
o Er bestaan subsidiekanalen die we eventueel hieraan kunnen koppelen vb
https://www.gezondleven.be/projecten/oog-voor-lekkers of

‒

Alle gemeentelijke instellingen nemen Fair Trade principes op in hun publieke
aanbestedingen voor voeding
o Wat zijn alle gemeentelijke instellingen?
o Dienstverlening: Gemeentehuis, OCP, OCMW, Bib,
o Verwant met lokaal bestuur: GBS, Stekelbees, ouderenzorg en de zorgband, EVA’s
(onsa, jeugdhuis, programmatie, sportbeheer), brandweerzonecentrum, IVM
o Opnieuw enkel voor voeding. Ft principes in alle soort aanbestedingen?

‒

De gemeente organiseert minstens 1 sensibiliseringsactie naar het eigen personeel. Over
het mondiale verhaal van eerlijke handel en de situatie van landbouwers in het zuiden en
het noorden. De landbouwers uit de omgeving krijgen bij deze actie aandacht.
o Eventueel koppelen aan soepmoment 11.11.11; soep van groenten van eigen
landbouwers

B. Gemeente ondersteunt middenveld, horeca, winkeliers en producenten
‒

Het gemeentebestuur geeft steun aan de trekkersgroep in de vorm van middelen,
personeel, communicatie enz.
o Dit gebeurt al. Moet minimum behouden worden, mag zeker nog worden
uitgebreid

‒

De gemeente communiceert jaarlijks over de verkooppunten waar eerlijke producten te
vinden zijn
o Dit doen we al adhv onze partner lijst. Dit blijven opvolgen en onderhouden en nog
meer bekendmaken

‒

De gemeente organiseert jaarlijks samen met de trekkersgroep een actie om handelaars,
horecazaken en verenigingen te overtuigen om eerlijke producten aan te bieden
o De trekkersgroep blijft rondgaan om partners te vinden. We kunnen jaarlijks 1 dag
organiseren (een fairtradekroegentocht) waarbij we allemaal samen op pad gaan
om nieuwe partners te overtuigen en/of bestaande te bedanken.

C. Gemeente sensibiliseert haar inwoners over Fair Trade
‒

De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens 1 initiatief
waar verenigingen, inwoners en landbouwers elkaar ontmoeten.
o Enkel landbouwers? Tuinbouwers hier ook in betrekken!

o

o
‒

We denken aan het organiseren van een boerenmarkt. Dit zouden we kunnen
koppelen aan de bloemenmarkt door deze uit te breiden met een ‘boerenmarkt’ of
‘lokale productenmarkt’
Een promo-pakket aanbieden met lokale streekproducten

De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens 1 publiek
evenement waar eerlijke handel centraal staat.
o Dit doen we al tijdens Dag van het park. Nog meer benadrukken.
o De gemeente publiceert minstens 1 artikel in haar gemeentelijk infoblad met info
over eerlijke handel en de FairtradeGemeente campagne.
o Gebeurt al.

Algemene bedenkingen:
o Niet duidelijk wat de timing is van het project. Wanneer moeten de criteria behaald
worden?
o Wat met de oude criteria? Blijven vb de ambassadeurs bestaan?
o Gaat vaak over voeding
o Kunnen labels gebruikt worden om aan de criteria te voldoen? Lokaal, ecologisch,
economisch
o Er moet een overzicht komen van de landbouwers, lokale producenten,… (wat is
lokaal? Hoe ver ga je?
o Kunnen we info vinden bij landbouwtellingen?
o Kunnen we kijken naar goede voorbeelden uit grotere steden?
o Aanbesteding van de schoolmaaltijden opvolgen

Dit wordt verder opgevolgd samen met het overlopen van de partner lijst.
De trekkersgroep komt extra samen op 17/1.

3. Herbevestiging samenstelling GROS
Moet opnieuw worden samengesteld volgens de statuten
•
Stemgerechtigde leden: alle inwoners en verenigingen (=die regelmatig deelnemen)
•
Niet stemgerechtigde : schepen, secretaris, leden met politieke functie
•
Externen: inwoners en deskundigen die uitzonderlijk eens komen
Verplicht voor dagelijks bestuur
•
Voorzitter
•
Ondervoorzitter
•
Penningmeester
•
1 stemgerechtigd lid
•
Secretaris
Anniek zal deelnemen aan de GROS als afgevaardigde van Broederlijk Delen, Tine Vandewalle
voor geloofsgemeenschap Edith Stein.
Inschrijfformulieren worden meegestuurd met verslag en moeten worden bezorgd tegen de
volgende vergadering.
We doen in oproep in het infoblad van maart-april voor eventueel nieuwe leden.
We bekijken hoe we de samenwerking tussen raden kunnen stimuleren. De statuten worden
meegestuurd met het verslag en worden bekeken door de leden.

4. Dag van het Wereldpark 2019
Zondag 16 juni 2019, Scheldeveldepark
De SDG’s staan opnieuw centraal. Vanaf dit jaar gaan we ook telkens een bepaalde regio
belichten. Dit jaar is Afrika het subthema en gaan we het positieve benadrukken.
We behouden de naam Dag van het Wereldpark en gebruiken een ondertitel.
We bekijken of er een nieuw concept voor het aanbieden van de picknick mogelijk is. We
proberen het aantal gratis maaltijden op 300 te houden.
We willen de jeugd betrekken, maar het is examenperiode. We kunnen vroeg genoeg
communiceren naar de scouts dat er een aanbod is voor de kleinsten.
Tips voor animatie en workshops zeker doorgeven aan Cleo of Mariska.

5. Opvolging memorandum
In 2019 wordt het BBC opgemaakt dat in voege gaat vanaf 2020. De beleids- en beheercyclus
(BBC) is een instrumentarium dat de regels omvat voor het meerjarenplan, het budget, de
boekhouding en de jaarrekening. Hierbij worden de besturen meer dan ooit gestimuleerd om
geïntegreerd te plannen en te werken. Daarbij staan de beleidskeuzes van het bestuur
centraal.

Op maandagavond zal er tijd zijn voor ‘externen’ om zich te richten tot het college. De
werkgroep Memorandum zal hiervan gebruik maken om het memorandum toe te lichten en te
vragen voor implementatie ervan in het BBC. Dit gebeurt samen (of na) een infosessie over
de SDG’s en hoe die moeten worden opgenomen in het BBC. Dit kan gegeven worden door
iemand van de VVSG.
De SDG’s zijn al opgenomen in de omgevingsanalyse. Dit is een internwerk document voor
het nieuwe bestuur.
Als de datum is vastgelegd zal de GROS worden uitgenodigd.

6. Evaluatie WAT NU?!
Heel boeiende lezing over Venezuela gekoppeld
aan de SDG’s. De lezing was helemaal
aangepast naar onze vraag om de SDG’s te
belichten. Er was een mooie opkomst en ook
enkele Venezolanen die zorgden voor een
kritische noot en extra inzichten.
We gaan op zoek naar een nieuwe spreker voor
de WAT NU?! van 2019. Op de volgende
vergadering moet dit beslist worden.

7. Evaluatie 11 november en campagne 11.11.11
Een overzicht van de giften van 1 oktober t.e.m. 29 november:

Postcode
9840

Gemeente
De Pinte

bedrag 2017
4212,5

aantal 2017
68

bedrag 2018
4290

aantal 2018
67

De acties hebben ongeveer 3.000 euro opgebracht.
De wereldweek, de 11 novemberherdenking, het soepmoment voor het personeel, de
toneelvoorstelling en de verkoop zijn goed verlopen, gelijkaardig met vorig jaar.
In 2019 moet de wereldweek herzien worden, gekoppeld aan het nieuwe thema van de 11
campagne.
Er is vraag om in 2019 een actie in Zevergem te houden tvv 11.11.11. Sien vraagt hiervoor
ondersteuning.

8. Allerlei
Indienen subsidieaanvragen internationale solidariteit voor 31/1/19. De formulieren worden
gemaild en zijn terug te vinden op de site.
Data GROS vergaderingen 2019 (dinsdagen om 20u)
 12/3/2019
 7/5/2019
 18/6/2019
 27/8/2019
 15/10/2019
 10/12/2019
Een oproep om op Nona te stemmen bij het Torfsfond: https://www.torfsfonds.be/

9. Activiteiten kalender
Vrijdag 7 december
Zondag 6 januari
11,12,13 januari
Donderd. 17 januari
25,26,27 januari
Zaterdag 6 april
Zondag 16 juni
Zaterdag 5 oktober

Vrijwilligersfeest OCP
Nieuwjaarsreceptie in Zevergem
Campagneweekend Rikolto
Samenkomst Fairtradetrekkersgroep
Campagneweekend Damiaanactie
Benefietconcert Nona
Dag van het Park
Festival van Vlaanderen

Data volgende vergaderingen 2019:
 Dinsdag 12/3/2019
 Dinsdag 7/5/2019
 Dinsdag 18/6/2019
 Dinsdag 27/8/2019
 Dinsdag 15/10/2019
 Dinsdag 10/12/2019

Volgende vergadering GROS: dinsdag 12 maart om 20u (raadzaal gemeentehuis).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

