Verslag

Datum
27 november
2019
Pagina
1/4
Contact
Thijs
Haustraete
Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 64 89
Thijs.haustraete
@zottegem.be

VERGADERING GROS
27 november 2019

Aanwezig: Agnès Dieme, Gilbert Vercruysse, Karel De Vuyst, An Van De Wiele,
Evelien De Both, Thijs Haustraete (verslag), Guy Vandesande, Hilde De Baets, Hilde
Tuypens, Luc De Decker, Marc Henau, Rik De Raedt, Jacgeline Michiels, Carine
Wallemacq, Roel De Turck, Paul Stevens, Wim Vanommeslaeghe
Verontschuldigd: Katleen DB, Cynthia VDS, Nadine DS, Olivier VR, Chris De Saveur
Agenda
1. Vorig verslag
2. Welkom aan de nieuwe vertegenwoordigers (NVA & SPA)
3. Terugblik op debatavond
3.1 Opkomst, opbrengst, opmerkingen
3.2

Bedankt Gilbert en Carine!

4. Begroting en uitgaven 2019
4.1 Bevestiging subsidies en aanvraag ZOBI
4.2

Noodhulp 2019

5. Opvolgen memorandum – hoe terug te vinden in nieuw BBC 2020-2025?
5.1 0,128%

0,2%

5.1 Hoeveel VTE ambtenaar

ondersteuning GROS en fairtrade?

6 Mogelijke Voordrachtavonden 2020
6.1 Diasporatafel
6.2

Positieve verwezenlijkingen globale ontwikkelingssamenwerking – een

evolutie in cijfers
6.3

Klimaatverandering zichtbaar binnen onze projecten

6.4

Werkgroep oprichten? Wie doet wat?

7

Formulieren

8

Website / facebook

9

Infoblad

10 Activiteiten van de organisaties

Verslag
1.

Vorig verslag
Geen opmerkingen bij het vorig verslag

2.

Welkom aan de nieuwe vertegenwoordigers (NVA & SPA)
Cynthia (NVA) laat zich verontschuldigen. Vanuit de SPA-fractie werden nog geen vertegenwoordigers
aangesteld.

3.

Terugblik op debatavond
Meer dan 500€ opbrengst, meer dan 100 aanwezigen. Iedereen die er werd over aangesproken was
heel tevreden. Het panel was evenwichtig en inhoudelijk sterk. Opmerking: Enkel over continent Afrika.
Bij een volgend debat ook andere continenten proberen te vertegenwoordigen. Een oprechte
bedanking vanuit de groep richting Gilbert, Carine en Karel.

4.

Begroting en uitgaven 2019
4.1.

Bevestiging subsidies en aanvraag ZOBI

Groep is tevreden met de subsidies en dankt de stad. Met deze subsidie kunnen ze opnieuw mooi werk
leveren in 2020.
ZOBI: 2019 toestaan, maar in 2020 moet meer omschreven worden welke structuur Zobi hier heeft en
welke structuur Zobi in Guiné Conakry heeft. Aan die structuur moet Zobi verder werken en versterken.
Zobi moet ook opletten dat deze subsidie niet hun enige inkomst wordt. Als dat in 2020 nog zo is, dan
kan dat niet meer. Zobi moet andere/extra budgetten zoeken in 2020. Een stevige verslaggeving wordt
verwacht in 2020.
Door toe te treden binnen de GROS ( 5 samenkomsten per jaar) kan Zobi zijn werking versterken.
4.2

Noodhulp 2019

Gilbert stelt twee projecten voor. Het Wereld Voedsel Programma en Noodhulp aan Jemen.
Ook Karel stelt enkele projecten voor: AZG (grens tussen Irak en Syrië), Ebola in Congo – ‘Dokters van
de wereld’ en Oxfam biedt noodhulp.
Congo is momenteel onrustig. Uitzoeken of dokters van de wereld daar nog actief zijn. Oxfam biedt
noodhulp is gelijkaardig project met voorstel van Gilbert.
Documenten werden bedeeld op de vergadering.
Het restbedrag (ong €8.000) verdelen over de voorgestelde projecten.
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In januari werd reeds 2000 gestort aan Het Rode Kruis actie in Jemen.

5.

Opvolgen memorandum Begroting ontwikkelingssamenwerking

5.1 0,128% van de begroting behouden, geen verhoging naar 0.2 zoals gevraagd.
Bedankt aan de stad om de €42.000 te handhaven voor de Gemeentelijke Raad van
Ontwikkelingssamenwerking. Dit is echt een goed signaal voor een actieve adviesraad.
5.2 Hoeveel VTE ambtenaar → ondersteuning GROS en fairtrade?
-

Op basis van nieuw organogram zijn er mss nog mogelijkheden. Niet de eerste maanden.

-

Mogelijkheid om ambtenaar lokale economie het luik fairtrade op zich te laten nemen.

-

Opnieuw bekijken om lokale groep enthousiast te houden over Zottegem-Fairtradegemeente. Er
komt begin 2020 een gesprek met de schepen en ambtenaar om te bekijken wat de noden zijn.

6

Mogelijke Voordrachtavonden 2020
Algemene opmerking vanuit de groep: graag ook een input vanuit Azië (India, Nepal en Filipijnen zitten
in onze groep). Uit Zuid-Amerika hebben we niemand. Er is veel animo om iets te organiseren rond
Fairtrade enerzijds en anderzijds een voordracht te houden over zichtbaarheid van de
klimaatverandering in onze zuidprojecten.

6.1 Diasporatafel: geen besluit , we hernemen het gesprek.
6.2 Positieve verwezenlijkingen globale ontwikkelingssamenwerking – een evolutie in cijfers (ter info
meegegeven)
6.3 Klimaatverandering zichtbaar binnen onze projecten
Hier blijkt veel enthousiasme voor te zijn. Uit Afrika en Azië zijn wel mooie voorbeelden te vinden
binnen de eigen projecten.
6.4 Werkgroep oprichten? Wie doet wat?
Rik, An en Karel gaan iets uitwerken rond klimaat.
Hilde, Agnes, Karel geven meer body aan infoavond omtrent Fairtrade ihkv Week van de Fairtrade: een
infoavond over de marktpositie van Fairtrade en Wereldwinkel. (oktober 2020)
Voorstel richting de stad: nodig de nieuwkomers uit op een drink of info-avond/info-markt/…. Nieuwe
inwoners in Zottegem uitnodigen. Op die manier kunnen ze Zottegem beter leren kennen. Geven ze mee
zin aan Zottegem, beter welkom voelen in Zottegem. Misschien is er een mogelijkheid om dit te integreren
op Vrijetijdsbeurs/Autovrijezondag. Uitnodigen voor nieuwjaarsdrink? Jaarlijks apart uitnodigen van
nieuwkomers. Dit wordt verder meegenomen door Thijs om te bekijken waar de integratie mogelijk is.
7

Formulieren

Folder voor Secundaire scholen over GROS. Via 3de graad van secundaire scholen verspreiden. Via
Jeugdraad – laten lay-outen door Jeugdraad – Karel volgt op
Mogelijk boeiende locaties om hiervoor reclame te maken:
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8

-

Alle middelbare scholen

-

Verpleegsterschool in de Kolfmakerstraat

-

Jeugdhuis de Muze

-

Sociale media.

Website / facebook
-

GO! KAZ toevoegen aan website

-

Oxfam Wereldwinkel toevoegen

-

11.11.11 toevoegen

-

ZOBI toevoegen

-

Nora Roeland verwijderen

-

Emmelie Temmerman verwijderen

-

Cynthia Van den Steen (NVA) toevoegen

-

Lilly Van Glabeeck verwijderen

Thijs volgt dit op.

9

Infoblad

Wereldsolidariteit wordt WSM (We Social Movements)
Hilde ( Born in Afrika) wil ook artikel schrijven.
Tekst, foto’s en info bezorgen aan Thijs tegen ten laatste maandagmorgen 06 januari.

10 Activiteiten van de organisaties
-

1 december: ontbijt Kisangani ism Wereldwinkel. Nog helpers gezocht.

-

24 januari quiz KAZ tvv inleefreis krokusvakantie.

11 Varia
-

Uitstap met GROS naar wijngaard → verder te bespreken

-

11.000 huis aan huis opgehaald. 8000€ aan stortingen aan toevoegen. Extra jonge mensen die zich
inzetten voor 11.11.11. In september ook quiz,, georganiseerd door jeugd.

-
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CUNINA viert in 2020 30 jaar bestaan. 15.000 kinderen die geholpen worden tegen dan.

