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1. Installatie GROS
Er is recent een artikel verschenen in de Info Hoegaarden waarin een oproep gedaan
werd naar leden voor de verschillend adviesraden. Mensen kunnen zich inschrijven
tot 15 juni.
De officiële installatie van de GROS wordt dan ook naar een volgende vergadering
verschoven. Tijdens deze vergadering zal er een voorzitter aangeduid worden.
2. Huishoudelijk Reglement
Tijdens de vergadering werd het huidige huishoudelijk reglement overlopen.
Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd.

Volgende opmerkingen werden ook nog gegeven bij:
-

Artikel 3: onze visie uitgebreider weergeven. Sociale en duurzame er in
verwerken.
Artikel 7: als er geen evenwicht is in geslacht vormt dit uiteindelijk geen
probleem. Toch zal er geprobeerd worden meer mannen aan te trekken voor
de GROS. Voorlopig zijn er 6 vrouwen en 1 man.

Op de installatievergadering zal het huishoudelijk reglement voorgelegd worden aan
mogelijke nieuwe leden. Het zal meegestuurd worden met de uitnodiging.
Bedenkingen of aanvullingen kunnen dan nog gegeven worden.

Voorstellen nav de herziening van de huishoudelijke reglementen en
subsidiereglementen:
o Andere raden te sensibiliseren rond het gebruik van Fair Trade producten en
aandacht te hebben voor het duurzaamheidsaspect (bijv gebruik van
herbruikbare bekers, fietsgebruik stimuleren...).
➢ Of door organisatie van een voorzittersoverleg
➢ Of vragen dat aan de betrokken Schepen dit voorstel te suggereren aan
zijn Raad.
Men zou het gebruik van deze producten kunnen laten opnemen in het huishoudelijk
reglement van de betrokken Raad.
Er bestaan al voorbeelden van verenigingen die onze producten al gebruiken:
Davidsfonds neemt wijn van de wereldwinkel voor zijn acitiviteiten. Ook Gezinsbond
doet zijn aankopen bij ww.
o Raden oproepen om aan de verenigingen die zetelen in hun raad aandacht te
vragen voor kansarme groepen. Vb: sociale tarieven.
Amir zal een gesprek aangaan met de voetbal met de vraag of er geen mogelijkheid
bestaat om een extra B ploep op te richten voor kinderen die vooral recreatief willen
bezig zijn met voetbal.
o Subsidiereglement te bespreken over een volgende bijeenkomst.

3. Wereldfeest
Datum: 7 september 2019
Plaats: Paenhuys
Concept blijft hetzelfde als vorige jaren. Reeds draaiboek voor de praktische kant,
inhoudelijk nog verder uitwerken.
Catering door de Werkgroep vluchtelingen en Omar
Workshops: buikdans door Joumana? Zang door solidariteitskoor,...
Gezinsbond voorziet de kindervoorstelling
Muzikaal optreden als afsluiter
Werkgroep komt op 24 juni samen om het programma definitief vast te leggen.

4. Noodhulp
Mozambique: op 25 april verwoestte Kenneth het noorden van Mozambique. De
gevolgen zijn enorm voor de regio. Oxfam doet een oproep aan alle
overheidsinstanties om een bijdrage te leveren op de rekening van Oxfam-solidariteit
BE37 0000 0000 2828.
Voorstel aan het Schepencollege: 250 euro

Volgende GROS: 19 september.
Voorlopige agenda:
-

Huishoudelijk Reglement en subsidiereglement
Fair Trade
Evaluatie wereldfeest
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