
Verslag GROS vergadering 29/03/2011 

 

aanwezig: Rita Moeraert, Jan Tusschans, Christine De Pus, Rita Brion, Frieda Vandenberghe, Liese 

Vandenheede, Koen D'hoore, Koen De Bosschere, Frank Lavens en Silvia Reunes (als 

vertegenwoordiger van Sint Vincentiusschool) 

 

I) overlopen van verslag vorige vergadering met voorstellen van Ann Martens 

medewerkster lokaal Noord – Zuidbeleid Oost-Vlaanderen  

(voorstel om scholen uit te nodigen. Er was enige onduidelijkheid of dit al voor deze 

vergadering was. Sint Vincentius is aanwezig) 

 

1. voorstel “ iedereen die steun krijgt moet lid worden van de  GROS en naar de 

vergaderingen komen”  

Bedenkingen en discussie: 

 wat met oudere mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen 

daar kan een uitzondering op gemaakt worden (we moeten ons flexibel opstellen) 

 Wat zou het probleem kunnen zijn? Als je je inzet voor de 3de wereld zou je toch 

betrokken moeten willen zijn 

 Misschien moeten we het vrijblijvend houden, maar ze in ieder geval al 

uitnodigen 

 de scholen zijn nog iets anders. Ze zijn bezig met kinderen en jongeren en staan 

in voor educatie. Zij werken meestal wel rond een thema dat te maken heeft met 

de 3de wereld (vb. Themaweek Burundi op de Sint Vincentiusschool).  

 Wat denken zij van het voorstel? Moet eerst op de personeelsvergadering 

komen 

 Hoe doet de cultuurraad dit? 

 Statuten moeten dan worden aangepast. (Wat nu staan ) dit zijn de stichters… ik 

denk niet dat een aanpassing nodig is, behalve misschien dat de scholen moeten 

benoemd worden.. 

 Men moet gemotiveerd zijn om te komen en om iets te doen. Maw de 

vergaderingen moeten nuttig zijn 

 Er moet dan duidelijk gecommuniceerd worden naar de subsidieaanvragers; dat 

ze weten dat we ze gaan uitnodigen en dat we verwachten dat ze zullen komen 

 het is een manier om ons forum te verbreden 

 het gaat de eventuele leegloop van de GROS tegen 

 we krijgen een beter zicht op wat er gebeurd in Melle rond de 3de wereld 

 Is het een extra voor die personen? Ze zijn toch al met die problematiek bezig 

 het moet duidelijk zijn dat het niet is omdat je komt dat je automatisch opnieuw 

subsidie zal krijgen, of omgekeerd 

 We moeten stapsgewijs werken: naar volgend jaar toe ons subsidieformulier 

aanpassen.  

 Frieda heeft lijst met alle personen/organisaties die al subsidies hebben 

ontvangen 

 Besluit: 

  we sturen nu al een brief naar de scholen met een kort woordje uitleg en een 

motivering. (Frieda vraagt aan Bram of hij brief wil opstellen, deze wordt dan eerst 

nog eens doorgestuurd ter goedkeuring naar GROS leden) 

 brief moet voor de zomervakantie bij scholen zijn 

 we versturen hem via de gemeente, dan belandt hij niet op een zijtafeltje 

 elke school op het grondgebied Melle krijgt een brief 

 we sturen brief naar project indieners (Frieda vraagt dit opnieuw aan Bram)  



 We doen eventueel een soort startvergadering in september 

 we proberen te kijken naar een Noord aanbod 

 we kunnen eventueel onze vergaderingen herstructureren 

 eerst info 

 dan praktische puntjes 

het moet een meerwaarde zijn om te komen naar de vergadering 

 

 we hebben meer subsidies nodig van de gemeente !!! 

 

3. enquête mag nog steeds worden ingevuld en doorgestuurd naar Ann, zij zal dan conclusie 

schrijven 

Tot nu toe hebben er 4 personen deze ingevuld 

 

4. ambtelijke ondersteuning: 

 de gemeente heeft een studiebureau aangesteld om na te gaan hoe ze personeelsbestand 

kunnen uitbreiden (er is hoop) 

 we geven een advies vanuit de GROS (advies in bijlage) 

▪ -aantal uren 

▪ inhoud (we kijken bij andere gemeentes van dezelfde grootte) 

▪ een ambtenaar in functie van de GROS en ook voor de trekkersgroep van Melle fair 

trade gemeente 

▪  

5. noodhulp 

 We formuleren ook daarvoor een advies. Dit moet voor 11 mei (budgetaanpassing) 

Het moet om substantiële hulp gaan en het mag niet worden afgetrokken van ons 

subsidiebudget. 

Het is een manier voor de gemeente op positief in beeld te komen (pers ed.), het kan de 

inwoners stimuleren om ook hun steentje bij te dragen. ( advies in bijlage ) 

 

6. Subsidiebedrag 

 1€/inwoner is het momenteel, maar dit bedrag mag stijgen, op zijn minst een indexering. 

Want we hebben sinds 2007 geen verhoging meer gehad 

Koen De Bosschere maakt een actiemodel op 

 

7. convenant 

 Dit is zeer veel werk voor een gemeente. Het is nu nog te vroeg. Misschien als we een 

ambtenaar hebben. Voorlopig is het weinig realistisch 

eventueel intergemeentelijk: Merelbeke (heeft er al een), Oosterzele, Destelbergen 

 

8. Adviesfunctie van de GROS 

 Zie de verschillende brieven die we gaan schrijven 

We schrijven een advies waar nodig, maar geen nodeloze adviezen 

 

9. overleg met de schepen: is in orde, schepen is aanwezig op de vergaderingen 

 

10. Opdeling van de vergadering 

 Het is belangrijk dat de vergaderingen goed opgedeeld zijn. 

 advies 

 ondersteuning en uitwisseling 

 organiseren en sensibiliseren 
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 We gaan keuzes moeten maken en accenten leggen in onze werking. Advies is niet onze 

 topprioriteit.  

 

11. Samenstelling en deelname 

 zie puntje 1, we plaatsen nog eens een oproep in de Melina om mensen te vinden 

 

 

12. Zichtbaarheid 

 we hebben een huisstijl en logo 

facebook groep: Liese maakt deze aan http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/GROS-

Melle/135654576508381  

Moeten we een terugkerende rubriek hebben in de Melina? Als we ambtenaar hebben kunnen 

we dit beter opvolgen. Nu te zwaar om alleen met vrijwilligers te dragen. 

 

13. Naamsverandering? Dit is niet nodig, zou enkel onduidelijkheid creëren 

 

14. Subsidiebeleid: 

 Noordwerking en participatie in GROS zijn de aandachtpunten. We hebben te weinig 

projecten voor het Noorden. Misschien moeten we er zelf ook wat mee aandacht aan 

besteden (promo maken) 

we sturen een brief aan de verenigingen dat de mogelijkheid er is om iets te doen hier in het 

Noorden voor sensibilisatie en dat ze er subsidies voor kunnen krijgen. 

We doen dit via de cultuurraad, jeugdraad en seniorenraad. We schrijven een brief en gaan langs 

om ons voor te stellen 

 

II) Voorzitterschap GROS 

 Frieda dient haar ontslag in als voorzitter 

iemand kandidaat? 

 Start: september 

 

III) Melle Faire trade gemeente 

 Het bestuur moet gemotiveerd zijn vb. Op het personeelsetentje fair trade eten 

Eandis is een mooi voorbeeld voor hoe het kan 

Rita Moeraert schrijft een brief aan de gemeente om ze nog eens extra aan te moedigen, het vb. 

van Eandis wordt gegeven.  

Het is moeilijk voor de gemeente als ze zelf naar winkel moeten gaan.  

Maar de Bierhalle verkoopt ook fairtrade wijn (we maken de gemeente hier attent op) 

We proberen de Bierhalle te overtuigen ook fair trade fruitsap in kartonnen dozen te verkopen, 

zodanig dat zij deze dan op hun beurt aan de gemeente kunnen verkopen (Bierhalle levert aan't 

gemeentehuis, dus is probleem van het zelf boodschappen doen opgelost) 

Zijn de scholen geengageerd? De Lindenhoek wel, Gontrode gebruikt fair trade producten in 

hun ontbijt pakket (maar dit is het oudercomité). Op de vergaderingen in de gemeenteschool 

wordt fairtrade wijn aangeboden. Van de overige scholen weten we het niet. Het kan handig zijn 

om ook hen te overtuigen. 

Het houden van de titel is moeilijker dan hem verkrijgen. We mogen nog niet al onze troeven 

uitspelen, er zijn nu nog groeimogelijkheden 

 

IV) Volgende Melina  

 Promo voor infoavond 6 mei 

oproep voor subsidies, nieuwe indiendatum: 15 mei 

 

V) 6 mei om 20u in het GOC van Gontrode: avond rond 2 projecten die steun kregen 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/GROS-Melle/135654576508381
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/GROS-Melle/135654576508381
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 er worden 2 projecten voorgesteld. Kathleen stelt embracinglife uit Togo voor en Sarah 

Vandenberghe project Daktari uit Oeganda. 

Christine en Frieda doen de verwelkoming 

Er wordt een welkomsdrankje aangeboden, daarna werken we met een betaalsysteem 

Er wordt ook een hapje aangeboden: Frieda vraagt aan Kathleen of ze iets lekkers Togolees weet 

De andere projecten mogen zich voorstellen op een paneel, Frieda stuurt hun een mailtje 

hierover. Ze kunnen opzetten vanaf 18u30 

Wij zijn aanwezig om klaar te zetten om 18u30 

promo: 50 affiches voor in winkels en kastjes gemeente, Rita Brion vraagt aan haar zoon of hij 

dit kan 

pers informeren : in parochieblad, melina, gondekroniekske, Gentenaar via Bram 

We vragen ECB of het op lichtbalk aan Brusselsesteenweg mag 

we stellen best eens lijst op van winkels die openstaan hiervoor 

Liese maakt een facebookevent: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=191872367515799  

 

VI) Huyghe 

 Huyghe heeft nu naast het fairtrade bier ook glutenvrij fair trade bier. Bij een volgende  

publicatie van handelaars in de Melina, zal ook Huyghe vermeld worden.  

 Het bier zullen we zowiezo niet via de brouwerij kunnen krijgen want alles gaat via de 

verdeling van OWW in de ververijstraat. 

 

VII) Kermis op zondag 3 juni 

 

VIII) volgende vergadering 7 juni om 20u 

locatie waarschijnlijk vergaderlokaaltje op de kouterslag 

 

 

http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=191872367515799
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