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1. Gast aan tafel 

1.1.  Les Cajoutiers (Luc Van Hecke) 

Luc Van Hecke geeft uitleg bij de stand van zaken van en de plannen voor Les Cajoutiers in 

Senegal (www.lescajoutiers.com). Les Cajoutiers, intussen een tiental jaar actief, is een vereniging 

die kinderen uit kansarme gezinnen, doven en kinderen met Down-syndroom een kans geeft op 

een betere toekomst door hen schoolonderwijs, een uitgebalanceerd dieet en medisch-sociale 

zorgen te verschaffen. Ook een aantal Hoeilanders hebben de voorbije jaren hun steentje 

bijgedragen om dit project te ondersteunen. Op dit moment is er wat minder contact. Luc wil in de 

herfstvakantie teruggaan om een concreet initiatief mee te realiseren.  

Intussen worden er meer dan 700 kinderen opgevangen (kleuters en lagere school). Erna kunnen 

ze doorstromen naar staatsonderwijs voor middelbaar onderwijs. Er worden telkens klassen 

gemaakt van 40 tot 50 leerlingen – er is een goeie discipline in de school waar op dit moment 20 

betaalde leerkrachten en een 15-tal logistieke medewerkers aan het werk zijn. Sofie (Camara-

Corynen, voorzitter-oprichter van “Les Cajoutiers”) is er lid van raad van bestuur maar de directie 

en personeel maken allemaal deel uit van de lokale bevolking. 

 

Investeren in infrastructuur blijft belangrijk: laatste project is de overkapping van een deel van de 

speelplaats (soms wordt het er zeer warm – afdak met gaten voor verluchting wordt voorzien) 

Sinds 2-tal jaar is er zonne-energie: gift van Electrabel > hierdoor onder meer mogelijkheid tot 

verlichting voor avondonderwijs, gebruik van computers (leraars hebben nu laptop). 

Daarnaast ook nog: goed uitgeruste ziekenboeg die ook gebruikt wordt door het volledige dorp -  

alle kinderen kunnen er ’s middags eten. Ze kweken kippen (ook voor eieren waarvan de helft 

verkocht wordt) en er is een moestuin waar ook deel van oogst verkocht wordt en de rest gebruikt 

op school. Hiervoor komen aantal ouders soms vrijwillig werken in ruil voor een deel van de 

opbrengst en/of om vergoeding school van de kinderen mee te bekostigen. 

 

Een paar jaar geleden werd voorzien in de opvang van een 6-tal dove kinderen - nu zijn dat er 40. 

In Senegal is er geen zorgcultuur voor deze groep, daarom een internaat gemaakt voor deze 

kinderen die niet altijd uit het dorp komen, maar soms ook van verder weg. 

http://www.lescajoutiers.com/


Opvang van 15 kinderen met syndroom van Down: worden er in principe letterlijk gebannen – ook 

hiervoor specifieke leerkrachten aangeworven. 

Kinderen worden in een radius tot 30 km met busjes opgehaald. Zij die in internaat verblijven, 

blijven daar ook constant (ook in weekend). Men is dus op zoek naar materiaal om dan spelletjes 

te spelen. Luc heeft al contacten gehad om hier in Belgie extra spelmateriaal te verzamelen. 

 

Sinds vorig jaar (met gift van een Australisch bedrijf) middelen om extra grond te kopen die vrij 

strategisch gelegen is aan een hoofdbaan. Hierop werden een aantal ateliers gezet: vooral voor 

dove kinderen die na lager onderwijs niet verder kunnen – zij kunnen hier aantal beroepen leren: 

naaien, hout, leer, metaal, kapper, pc werken, schoonheidssalon, koken,..  Een aantal ateliers zijn 

al gebouwd (via bedrijfje van man van Sofie) en het doel is dat deze ateliers op termijn 

zelfbedruipend zijn. Men hoopt ook om er vb een soort winkeltje te realiseren, koffieshop,… 

Hiervoor nog pc’s, papier, printers,.. nodig (om affiches,… te maken) – ook materiaal voor 

koffieshop – materiaal voor ateliers nodig – materiaal voor kapsalon werd intussen aangeleverd. 

 

Tot vorig jaar werd alles gratis aangeboden – nu moeten ouders maandelijks iets betalen tenzij dat 

niet lukt, dan wordt hen gevraagd om er iets te komen doen als bijdrage (vb werken in de tuin). 

Momenteel worden ongeveer 400 kinderen gesponsord (soort foster parents plan: voor dove 

kinderen €40/maand – sinds kort kan dit via Leraren zonder grenzen waardoor gift fiscaal 

aftrekbaar is – tot nu was dit via Koning Boudewijnstichting maar zeer streng op administratief 

vlak). Slaagkans van de kinderen is zeer hoog omdat er vrij streng gewerkt wordt – nu al aantal 

kinderen intussen in 4de middelbaar. Luc zou het fijn vinden moesten meer kinderen gesponsord 

kunnen worden en moesten alle ateliers gerealiseerd kunnen worden. 

 

De vereniging ontvangt heel wat giften, onder meer vrij recent nog van een bedrijf uit Overijse een  

groot bedrag waarmee een 3-tal ateliers zullen gerealiseerd worden. Ook aantal particulieren 

zorgen voor inbreng door hier initiatieven te nemen. In Senegal ontvangen ze geen subsidies of 

tussenkomsten van de staat – er is geen verklaring waarom dit niet zo is. 

Het lijkt bijna onmogelijk om nog verder uit te breiden – 700 kinderen is maximum. 

 

Sensibiliseren is zeker belangrijk: een bezoekje ter plekke om het mee te maken zou fijn zijn. Luc 

is er intussen al met verschillende groepen uit aantal gemeenten geweest – ook een aantal 

Hoeilanders waren er al op bezoek – Luc hoopt een nieuwe groep te kunnen samenstellen.  

 

Grond bewerken is er praktisch onmogelijk – zou handig zijn voor ouders moesten ze er zelf in 

slagen om grond bewerkbaar te maken. Mensen leven er vooral van: aantal koeien, soms ruilen 

van vb eieren, melk,.. – aantal dingen die aan bomen groeien maar weinig mogelijkheden om 

grond vruchtbaar te maken - soms vis – rijst – soort soep – maniok – soms wilde bananen   

 

Door nabijheid van zee is het belangrijk om regelmatig nieuwe waterputten te steken (€500/put).  

Heel wat mensen leven van visvangst: zij kunnen meestal goed overleven – boeren mogen er vaak 

gratis gaan eten na de visvangst (boeren hebben meestal veel minder opbrengst). Ook bij de 

godsdiensten is er mooie solidariteit - Les Cajoutiers is gemengd op vlak van godsdienst,  kinderen 

zonder onderscheid zijn er welkom.  

 

Opvallend dat er sinds het ontstaan van Les Cajoutiers al heel wat evolutie op te merken valt. 

Intussen werd ook een kleine B&B gerealiseerd waar gasten terecht kunnen, ook vb stagiairs. Ook 

uit Leuvense scholen waren er al verschillende stagiairs actief. 

 

Luc neemt de suggestie van Annelies mee te bekijken hoe ze kunnen proberen de grond beter  

bewerkbaar te maken – te zorgen voor irrigatie,… ->> belangrijk om dit ook te kunnen leren aan 



ouders die hier mogelijks mee aan de slag kunnen. Moesten er mensen van hieruit eventueel daar 

ter plaatse aan de slag gaan om een soort volkstuintjes te realiseren, zou dat heel fijn zijn.  

Rijst kweken is er momenteel niet mogelijk om die reden maar er is wel een soort ‘semoule’ 

(griesmeel) voorhanden. Een Hoeilander heeft er leren honing kweken en doet dit nu ook hier. 

 

In principe zullen Marleen (naaien en leerbewerking) en Luc (computers, houtbewerking,..) dit 

najaar voor een aantal weken naar Senegal trekken om er mee te werken aan de ateliers. 

 

GROS wacht nog even af welke initiatieven er hier nog genomen worden om geld in te zamelen en 

zal dan bepalen of en hoeveel partnersteun voorzien wordt als daar een aanvraag voor gebeurt. 

Kan waarschijnlijk dan al gekaderd worden in het nieuwe subsidiereglement. 

 

1.2.  Schepen Pieter Muyldermans (in verband met de meifeesten) 

Pieter komt langs voor de Meifeesten die georganiseerd worden door vzw Doendervolk en financieel 

en logistiek gesteund worden door de gemeente. Pieter meldt dat een aantal adviesraden meedoen 

- doorheen de jaren evolueerde dit. Omdat het niet altijd duidelijk is wie wat doet, probeert de 

dienst evenementen hierin een stukje te coördineren. Pieter vernam dat GROS niet zou deelnemen 

en wou even informeren waarom niet en hoe er eventueel toch iets gedaan kan worden. 

 

Carmen geeft woordje uitleg over historiek en bespreking: in het verleden enkel muziek maar 

weinig meerwaarde voor GROS-werking, erna met verschillende groepen en verenigingen aantal 

standjes en muziek – nog later ‘gastland in de kijker’. De laatste jaren stelden we vast dat er 

steeds minder adviesraden actief meewerkten of bijdroegen aan de meifeesten, wat toch ook één 

van de initiële doelen was. Zeker vorig jaar had GROS het gevoel dat er weinig interesse was in de 

aanwezigheid en werd bij de evaluatie de meerwaarde van deelname in vraag gesteld. Suggestie 

was om te zoeken naar een alternatief om met GROS en GROS-verenigingen naar buiten te komen.  

Dit jaar kwam de vraag vanuit Doendervolk om iets te doen op zondag aangezien ze op zaterdag 

terug volop willen inzetten op de buitenspeeldag rond een bepaald thema. GROS had eerder 

interesse voor de zaterdag (wereld fair trade dag!), ook al omdat een aantal vrijwilligers op zondag 

niet beschikbaar zijn. Carmen heeft dit gemeld, argumenten meegegeven en aangegeven dat 

GROS zeker wil adviseren of suggesties wil aanreiken als Doendervolk iets zou willen doen rond de 

fair trade dag. Diederik van Doendervolk liet weten dat concept gastland voor volgend jaar 

misschien terug kan herbekeken worden en ze nu vooral meer willen inzetten op muziek en 

beleving. Hij gaf aan het jammer te vinden dat er minder initiatief komt vanuit verenigingen en 

raden voor samenwerking. GROS-leden merkten op dat er hiervoor dit jaar wel (nog) geen oproep 

gedaan werd.  

 

Gevoel dat meifeesten eerder geëvolueerd zijn naar ‘eten, drinken, gezellige bijeenkomst’ en het 

leek alsof publiek de GROS-activiteit eerder hinderlijk vond in plaats van een meerwaarde in het 

programma. Ook spijtig dat groot deel van samenwerking verloren gegaan is omdat er nog weinig 

ingezet wordt op deelname van verenigingen en raden om tot geheel van activiteiten te komen. 

Pieter geeft mee dat ZATeam instaat voor meicrossen op zondagochtend en jeugdraad komt tappen 

op zaterdagnamiddag. Voorzitter van milieuraad liet tijdens het interradenoverleg weten dat ze een 

aanvraag deden om met klimaatteam iets te doen maar het antwoord nog afwachtten.  

 

Pieter doet oproep naar GROS om alsnog iets te doen rond ontwikkelingssamenwerking. Annelies 

geeft mee dat dit met Carmen tijdens een voorbereidend overleg voor deze bijeenkomst al aan bod 

kwam (dus nog voor te stellen en te bespreken): eventueel ism Wereldwinkel en handelaars 

Gemeenteplein te bekijken wat er kan gedaan worden zaterdag rond wereld fair trade dag en daar 

een link leggen naar meifeesten: vb bon voor fair trade aperitiefje dat ook op zondag bruikbaar is. 



Pieter laat weten dat Doendervolk nog op zoek is naar iets voor zondagmiddag (aansluitend op de 

loopwedstrijden en voor de namiddagprogrammatie start) en suggereert om dan in samenwerking 

met verschillende raden iets te doen (muziek + apero) waar idee GROS perfect in kan passen.  

Beatrijs meldt dat er waarschijnlijk op zaterdag 9 mei ook in de wereldwinkels ingezet wordt op 

een ‘aperitief’-moment. Misschien kan dit op één of andere manier doorgetrokken worden naar de 

zondag. Vanuit de wereldwinkel wordt zeker hulp gevraagd aan de GROS-leden als er iets gedaan 

wordt op zaterdag en eventueel ook op zondag (Annelies en Carmen zijn niet beschikbaar). Pieter 

suggereert om via het interradenoverleg een oproep te doen voor financiële en praktische 

ondersteuning van andere raden hiervoor.  

Suggestie Annelies om met bonnetjes te werken> zaterdag bonnetjes uitdelen en zo mensen alvast 

uitnodigen om zondag af te zakken naar het park voor de meifeesten. Als GROS het ziet zitten voor 

de zondag, wil Pieter zich engageren om vraag naar samenwerking te stellen aan andere raden.  

 

Gros bespreekt dit verder:  

Wereldwinkel zal zeker terras zetten voor wereld fair trade dag op zaterdag – het ziet ernaar uit 

dat er iets met ‘aperitief in de kijker’ zal gebeuren vanuit Oxfam-wereldwinkels. 

> suggestie om op zaterdag iets te doen op Gemeenteplein en vraag te stellen aan handelaars 

Gemeenteplein, al dan niet met RLE  - voorstel om vb muziek te voorzien en na te vragen bij 

handelaars hoe zij misschien ook willen deelnemen – iets te voorzien dat handelaars zelf kunnen 

schenken of mensen doorverwijzen naar wereldwinkel - bonnetjes aanbieden aan de winkels? 

> zondag: mensen met bonnetje van zaterdag kunnen in park terecht + eventueel lopers en 

mensen die ter plekke drankje willen kopen ook iets aanbieden? 
 

Muziekgroepje? : Johan is er niet?, via Peter Schneider na te vragen > Beatrijs informeert  

 

Wereldwinkel bespreekt dit voorstel op 9 maart – verder uit te werken tijdens GROS 2 april als 

meerdere raden positief reageren. GROS kan zorgen voor aperitief en fruitsap in ruil voor bonnetjes 

die verdeeld worden – bestelling moet doorgegeven worden op 28 april voor levering op 6 mei – te 

bekijken hoe de betaling geregeld kan worden zodat de GROS deze kost niet volledig moet dragen. 

 

Pieter koppelt terug naar Doendervolk en vraagt na via interradenoverleg wie wil meewerken. Hij 

verontschuldigt zich voor de rest van de vergadering omdat hij nog een overleg moet bijwonen.  

 

 

2. Verslag vorige vergadering 23 januari: opvolging 

2.1.  Feedback opmerking Rein bij agendapunt in verband met FairTrade-beleid 

Bedoeling is om aan de hand van projectfiches de vertaalslag te maken van de doelstellingen uit de 

meerjarenplanning. Het college zal op 9 maart een eerste reeks van op te maken projectfiches 

goedkeuren. ‘Fair-Trade Gemeente’ wordt in principe één van de fiches waar de GROS-secretaris 

mee aan de slag gaat samen met de werkgroep FairTrade die nog vorm moet krijgen. Het in kaart 

brengen van de actuele gegevens is één van de eerste taken hierbij. Zo gauw de gegevens 

verzameld zijn, worden ze uiteraard ook gerapporteerd aan de GROS. 

 

2.2.  Statuten en huishoudelijk reglement: goedkeuring gemeenteraad (mededeling) 

Tijdens de gemeenteraad van januari werden nog een aantal statuten en huishoudelijke 

reglementen goedgekeurd. Daarmee is dit voor alle adviesraden afgerond (tenzij er hier of daar 

nog wijzigingen gevraagd worden). 

 

2.3.  Kennisname en antwoorden college bij verslagen adviesraden (medeling) 

Op voorstel van het nieuwe afdelingshoofd Leven, testen een aantal secretarissen van adviesraden 

een nieuw sjabloon voor het agenderen van verslagen voor het college uit. Bedoeling is om in de 



toekomst in één beweging de kennisname van verslag te combineren met het zo concreet 

mogelijke formuleren van een voorstel van antwoord op vragen aan het college. Op die manier 

trachten we te vermijden dat er in de toekomst te lang gewacht moet worden op antwoord of dat 

enige reactie uitblijft. Ook wanneer er misschien niet ingegaan wordt op een vraag of suggestie 

wordt dat dan ook formeler aan een raad gecommuniceerd.  

 

 

3. Financiën 

3.1.  Financieel verslag 2019: vaststellen 2de deel afrekening 2019 

Beatrijs heeft overzicht afgewerkt – Marijke voegt nog verslag van 17/12/2019 en factuur sabam 

en billijke vergoeding van de 11.11.11-activiteiten toe. 

Beatrijs voegde ook al nieuw overzichtje toe met rekeningnummers,… voor de subsidies zoals door 

de financieel directeur gevraagd werd. 

Marijke bezorgt overzicht aan de financieel directeur met vraag uitbetaling 1ste schijf van subsidie. 

 

3.2.  Nieuw subsidiereglement: bespreking voorstel werkgroep 

Carmen overloopt het nieuwe voorstel van reglement en de verschillende onderdelen ervan:  

 Sensibilisering door Hoeilaartse organisaties, verenigingen of personen via allerhande 

activiteiten - wel enkel voor activiteiten die doorgaan in Hoeilaart!  

 Sensibilisering via de wereldwinkel 

 Sensibilisering via de bibliotheek 

 Structurele steun aan organisaties en campagnes 

o Organisaties met actieve leden in Hoeilaart 

 2 momenten waarop subsidie aangevraagd en besproken wordt 

 Naast jaarlijkse subsidie ook mogelijk om voor andere activiteiten aanvraag te doen 

voor tussenkomst 

o Organisaties zonder actieve leden in Hoeilaart 

 1 keer per jaar te bespreken op 1 van de 2 indienmomenten 

o Aan de Noord-Zuid koepel 11.11.11 

 vraag: is €500 extra voor lokale activiteiten voldoende om kosten organisatie te 

dragen? 

 Deelname van personen of verenigingen aan kortlopende initiatieven 

o Te subsidiëren per project en niet per persoon die eraan deelneemt 

 Er moet wel zelf ook een inspanning gedaan worden om geld in te zamelen 

 Inleefreizen 

o Vraag om actief deel te nemen aan een initiatief in Hoeilaart door GROS georganiseerd - 

om zo ervaringen te delen en zo veel mogelijk anderen te sensibiliseren 

Suggestie van Aletha om hier ook een ervaringsproject bij de VN aan toe te voegen > 

beleidsdocumenten delen van People’s health movement en daar ook rond werken – ook een 

soort inleefproject waar jongeren wel heel wat ervaringen kunnen opdoen – GROS wil dit 

zeker wel mee promoten maar niet financieel steunen 

 Noodhulp 

o Bedrag verhoogd - € 1000 per ramp – eventueel verlengbaar 

 

Carmen heeft dit naast het financieel verslag 2019 gelegd en stelde vast dat er net voldoende 

middelen zullen zijn om rond te komen. Er zijn ook zeker voldoende middelen voorzien voor ‘eigen’ 

werking van GROS. 

 

Vraag aan GROS-leden om dit voorstel zeker nog een keer grondig door te nemen – ook vraag aan 

Marijke om dit nog af te toetsen met de regelgeving en na te kijken of lidmaatschap van de 

adviesraad een voorwaarde mag zijn voor subsidie. 

 



Tijdens de vergadering werden al een aantal vragen beantwoord en suggesties voor verdere 

uitwerking genoteerd. Hiermee kan de werkgroep zeker verder aan de slag. 

 

3.3.  Aanvragen subsidie en partnersteun:  

GROS 

vergadering 
Aanvrager 

categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

02/03/2020 
WSM (voorheen: 

Wereldsolidariteit) 
Noodhulp  

Vraag noodhulp 

Burkina Faso 

Zie mail van 06/02/20 

> OK € 750 

02/03/2020 Les Cajoutiers Partnersteun 

Mogelijks volgt vraag 

om steun na toelichting 

in punt 1 

Wachten tot meer 

initiatieven bekend 

zijn die hiervoor 

genomen worden 

02/03/2020 
Jeugdraad > Leef 

Foundation 
Partnersteun 

Tussenkomst 

jeugdraadfilm 

Afwachten vraag 

partnersteun 2020 

 Andere ?… … …   
Zijn er nog steunvragen 

voor noodhulp,…? 

 

4. Initiatieven 

4.1.  Initiatieven van GROS en/of aangesloten organisaties: wat organiseren we zelf, wat 

steunen we, waar nemen we aan deel,…? 

Er was niet voldoende tijd om dit punt te bespreken – volgende bijeenkomst te bekijken. 

 

4.2.  Wat geweest is - evaluatie: 

 Jeugdraadfilm zondag 02/02/2020 – Kort overlopen van evaluatie van jeugdraad:   

“Zowel de inbreng van GROS als van de wereldwinkel, appreciëren wij ten zeerste. Sinds enkele 

jaren al werken we samen voor dit event. Allereerst is de samenwerking met de wereldwinkel een 

perfecte gelegenheid om duurzame en eerlijke producten aan te bieden tijdens het ontbijt. Dat 

toont meteen een goed signaal naar de kinderen toe (want we hebben vooral een jong publiek 

natuurlijk) om eerlijke producten te eten of kopen. De voorbereidingen samen om deze producten 

op te halen of om nieuwe producten te testen tijdens het ontbijt gaan steeds zeer vlot. De 

samenwerking met GROS is ook belangrijk voor ons, om nieuwe projecten te leren kennen of 

organisaties die nood hebben aan hulp. We kunnen steeds terecht bij GROS voor onze vragen, 

krijgen info over het soort project dat we willen steunen, input van leden van GROS. Op die manier 

komen we ook in contacten met mensen die een persoonlijke band hebben met een organisatie 

zoals dit jaar LEEF. 

Ook komen we altijd graag in contact met partnerorganisaties van jullie of nieuwe ideeën van jullie 

leden. Misschien enige puntje van verbetering is dat er meer GROS leden aanwezig zijn de dag zelf, 

ook om bijvoorbeeld mee te ontbijten. Om zelf het initiatief via ontbijt- en filmcombinatie te 

steunen. Ook mag ons event zeker in jullie nieuwsbrief verschijnen (dan zorgen wij dat jullie op tijd 

de affiche krijgen).  

Toelichting van Aletha was zeker ook OK en op maat van het doelpubliek. 

We houden er rekening mee om in de toekomst te trachten met een aantal GROS-leden aanwezig 

te zijn waardoor de zichtbaarheid van de GROS nog meer vergroot.   

 

Nog na te vragen: voor de namiddag-film werden 200 zakjes chips geleverd maar via één van de 

GROS-leden vernamen we dat deze niet zouden verdeeld zijn? 

 

4.3. Wat nog moet komen: 

 Broederlijk Delen: koffiestop vrijdag 13/03/2020 en solidaire maaltijd zondag 05/04/2020 

Aanvraag koffiestop op de markt werd overgemaakt voor goedkeuring door het college. Annelies 

doet nog navraag over de wafelverkoop omdat het niet meer de bedoeling is wafeltjes te verkopen 



op de markt nu er een vaste wafelverkoper actief is. Kan er niet dadelijk aan een alternatief 

gedacht worden? (vb cake of cupcakes) 

 

 Wereld FairTrade Dag op zaterdag 09/05/2020  

o Zie eerder: > eventuele suggestie om link te leggen met meifeesten 

In de marge van dit punt doet Marijke een oproep om zo snel mogelijk de aankondiging van de 

activiteiten in te geven in de ‘UIT-agenda’. Op die manier wordt de informatie ook opgepikt voor de 

Uit-kalender van de Hier Hoeilaart en de aankondiging van activiteiten op de App.  

Voor eventueel persberichtje of aankondiging op de lichtkrant mag je zeker ook altijd de informatie 

(liefst met afbeelding) bezorgen aan de communicatiedienst via communicatie@hoeilaart.be  

 

Aangezien het al laat op de avond was, werden de volgende punten niet meer behandeld 

maar uitgesteld voor de volgende bijeenkomst. 

 Leef-concert: vrijdag 15/05/2020: stand van zaken  

 Duurzame Doendersdag: zaterdag 10/10/2020 

 Week van de Fair Trade: van 7 tot 17/10/2020 (+ wereldwinkeldag?) 

 11.11.11.-weekend: vrijdag tot zondag 6 tot 8/11/2020 

 

5. Varia 

5.1.  Interradenoverleg: kort verslag 

5.2.  Prioriteiten 2020: rondvraag  

5.3.  TO DO Lijst aanvullen 

 
Agnes laat wel nog snel weten dat Lieve momenteel in Sri Lanka zit voor een maand – verslag 

wordt door Agnes doorgestuurd 

 

 

Komende bijeenkomsten GROS 2020:  

Donderdag 2 april - Donderdag 14 mei - Donderdag 25 juni + najaar te bepalen 

 
 
Nog uit te nodigen gasten aan tafel: 

 Julie Vanstallen - verslag van haar reis naar Niger  

 Hildegarde Van Hecke ivm project van haar nichtje www.rayoflove.be in Tanzania. 

 Iemand van provincie i.v.m herziening subsidiereglement Noord-Zuid-projecten 

 Iemand van de jeugdraad i.v.m organisatie jeugdraadfilm en steun van GROS 

 

 

 

TO DO-lijst >> werd NIET verder bijgewerkt 

 

WAT? WIE? HOE?  - 

RESULTAAT 

STAND VAN ZAKEN 

Verslag werkgroep 

subsidiereglement 

Carmen  Tegen GROS maart 

Voorstel nieuw 

subsidiereglement 

Carmen  Tegen GROS maart 

Iemand van provincie 

uitnodigen 

Marijke   Nog TO DO 

Afspraak Fair Trade wijn GC Vrije tijd  Te bekijken binnen breder 

geheel 

Antwoord op 8 vragen vanuit 

adviesraden 

Marijke   Marijke bespreekt met 

bevoegde schepen en 

formuleert voorstel na verlof – 

mailto:communicatie@hoeilaart.be
http://www.rayoflove.be/


na te vragen bij Pieter want 

gesprek gehad met Rein 

Overzicht subsidie duidelijker: 

voorstel document maken 

Marijke    

Antwoord vraag ivm spandoek 

DDD 

Marijke  Navraag bij Katrien  Advies van de RvB GC werd 

door college gevolgd – Marijke 

vraagt antwoordbrief op + 

bezorgt feedback 

Van Hier Tot Ginder – 

exemplaar voor archief 

Marijke   

Reservatie voor 11.11.11 in 

2020 

Marijke Informeren 

modaliteiten, 

voorwaarden,… 

Ook navragen mogelijkheden 

toekomst 

SDG’s en MVO-scan Marijke Navragen 

interradenoverleg + 

binnen administratie  

en MAT te bekijken 

Hoe meer zichtbaar maken + 

wie zal dit opvolgen 

Fair trade werkgroep Marijke  Bespreken 

afdelingshoofd > 

MAT 

Ook aankoopbeleid navragen! 

Gegevenslijst wijzigen Marijke  Ook voorzitter 

doorgeven! 

 

GROS voorjaar reserveren Marijke    

Financieel verslag 2019 Marijke/Beatrijs Aanpassen aan 

opmerkingen 

 

Financieel verslag 2019 Beatrijs Voorbereiding voor 

financieel directeur 

 

Werkingsverslag 2019 Carmen Vraagt na bij Rein  

Broederlijk delen Maryleen Planning en 

steunvraag? 

 

Meifeesten Carmen Afmelden deelname Suggestie voor steun meegeven 

ADVIEZEN – voor opvolging   

2017 – novemberplechtigheden OK, antwoord Annelies tijdens GROS – 

Frank is contactpersoon rond deze 

materie 

Extra navraag gedaan: planning 

blijft behouden – burgemeester 

verwijst in toespraak expliciet 

naar 11.11.11-activiteiten en 

inzet vrijwilligers hiervoor + 

uitnodiging voor deelname 

maaltijd 

2018 – MVO scan CBS 6/08 Niet OK Sam >> terug op te 

pikken in 2020 binnen 

werkgroep 

 ALGEMEEN    

Uitbetalingen toelage Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Marijke  

 
 

 

 

 

 


