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1. Goedkeuring en follow up verslagen (incl. TO DO) 
 

• GROS 22/2/17: werd via mail goedgekeurd 
 

• Inzameling van gsm’s: Oxfam-Solidariteit neemt nog contact met Sandra hierover.  
 
Binnenkort zou er ook een nationale actie zijn. Oxfam-Solidariteit heeft wel bepaalde regels hoe zo’n 
campagne te voeren, deze moet bijvoorbeeld beperkt zijn in tijd. Rein signaleert dat het belangrijk is 
om een correcte prijs te krijgen per toestel.  

• Kledijcontainers.  
 
Annelies heeft gecheckt bij Eric: om de textielbakken op het containerpark te kunnen gebruiken 
moeten burgers een toegangsbeurt betalen.  Annelies geeft aan dat deze particuliere containers 
ongeveer 3 à 4000 euro per jaar opleveren voor de gemeente en geeft aan dat de Gros eventueel 
een voorstel kan doen waaraan deze opbrengst te besteden. Er wordt gesteld dat er aan de 
bevolking gesignaleerd zou moeten worden dat deze kledij niet aan het Zuiden wordt gedoneerd, 
maar doorverkocht. De GROS heeft hierover in het verleden reeds gecommuniceerd maar mogelijk 
kan dit best  opnieuw gebeuren. Annelies geeft verder aan dat het belangrijk is voor de gemeente om 
hiervoor maar met 1 organisatie samen te werken. 

 
2. Gast aan tafel  

• Tips voor een gast aan tafel voor een volgende keer zijn welkom.. 
 
3. Adviezen & reacties CBS 

• Lumumbaplein stavaza Cultuurraad 16/3 en input Heemkundige Kring:  

Rein heeft voorstel gepresenteerd aan de Cultuurraad. Er was niemand die zich heeft uitgesproken 
voor het voorstel. Er waren bezwaren tegen o.a. de plaats (Gemeenteplein), de persoon (jongeren 
kennen Lumumba niet (meer), en Lumumba wordt soms ook negatief beoordeeld door de mensen).  

De Heemkundige Kring heeft gereageerd per mail. Volgens hen is dit in strijd met de 
straatnaamgevingswetgeving en ook het bestuur staat niet achter het voorstel o.a. omdat ze vinden 
dat het geen figuur is die voor onmiddellijke omgeving relevant is. Omdat een aantal leden van het 
bestuur toch positief staat tegenover een verwijzing in Hoeilaart  naar het Belgisch koloniaal 
verleden,  suggereren ze als alternatief een straatbank.  

In de vergadering wordt gesteld dat met deze weerstand rekening dient gehouden te worden. 
Annelies suggereert dat er nog een paar voetwegen geen naam hebben, als mogelijk alternatief. 

Uit de discussie blijkt dat de procedure niet helemaal duidelijk is hoe de beslissing om een 
straatnaam te geven/wijzigen, tot stand komt. 

De vergadering besluit om de komende periode verder te luisteren naar reacties en op zoek te gaan 
naar andere invullingen. 



4. Subsidies 
1. Partnersteun 

• Er werd partnersteun gegeven aan Broederlijk Delen : 4500 euro 
2. Noodhulp 
• Recent actie 1212 gestart ikv hongersnood Oost-Afrika.   

Er wordt beslist om een  bijkomende storting te doen van € 1000. Rein maakt persbericht, met 
oproep aan Hoeilanders om voorbeeld te volgen. 

3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 

Geen reactie van Line Coppens op mail Beatrijs ivm nog een actie voor resterende deel toelage voor 
haar stage in Rwanda in 2016. Annelies informeert via haar ouders. 

4. Andere  
 
5. Communicatie 

• Op 27/3 distributie Van Hier Tot Ginder gepland.  

Rein heeft 200 extra exemplaren besteld. Publicatie op tijd ivm de Solidaire Maaltijd. 

• Rein heeft een persbericht verspreid over hongersnood Nigeria en steun GROS. 

Dit werd opgenomen op de website van de gemeente. 

 
6. Hoeilaart fairtradegemeente 
 

• Bestrating Gemeenteplein 

Het wordt als positief ervaren dat schepen Marc Vanderlinden zich in de pers heeft uitgesproken 
tegen het gebruik van keien uit India verkregen door kinderarbeid. Dit werd expliciet als criterium 
opgenomen in het lastenboek. 

• heropstart groenteverkoop 3WPlus 

De heropstart werd vermeld in o.a.de gemeentelijke e-brief, op de website van de gemeente, in een 
bericht met foto in De Serrist en op de facebookpagina Hoeilaart Fairtrade. 

• start actie Eerlijke Handel van Oxfam-Wereldwinkel 

Er werden verschillende spandoeken uitgehangen tijdens week van de vrijwilliger. 

 
7. Activiteiten 

1. Terugblik 
• Collekenstocht tvv AZG  

Els De Greef heeft een bedankbrief gestuurd waarin ze signaleerde dat er 39.000 euro werd 
verzameld, met ook een bijdrage uit Hoeilaart (spaghettiavond en een toelage van GROS). 

• 7/3 Fairfin lezing GROS 

Er waren 24  aanwezigen. De spreker was tevreden met opkomst en er waren heel wat nieuwe 
gezichten. De presentatie van Marjon was volgens sommigen tijdens een infodag voor schepenen en 
ambtenaren ontwikkelingssamenwerking  wel beter, ze gebruikte veel moeilijke woorden,.. Rein 
stuurt de PPT nog door aan Annelies en Sandra. (Is gedaan) 

• 10-11/3 Koffiestop Broederlijk Delen 



Dit ging door op de markt en in de Bib. Er was 785 euro opbrengst op de markt en 220 in de bib, wat 
heel wat meer is dan vorig jaar. 

• 18/3 Paaseitjesactie G3W tvv milieuproject Cuba Rein heeft 4kg paaseitjes verkocht 
tijdens zwerfvuilactie/Repair Café 

 
2. Komende 
• 29/3 Rudy Vranckx, GROS Tervuren 
• 9/4 solidaire maaltijd, Broederlijk Delen 
• 26 april cafetaria GC, “Wie is er de baas over onze gezondheid?” Infoavond WHO 

beleid, GROS m.m.v. Wereldwinkel Hoeilaart 

Het is belangrijk hier ook mensen uit de gezondheidszorg bij te betrekken. Ook via de dokterszalen 
kan de folder verspreid worden. Rein maakt een flyer op, en stuurt deze rond. 

• Meifeesten 2017 

Het is de bedoeling om een “wereldtent” te plaatsen, met een aantal partners (GROS, WW, project 
van Aletha, Les Cajoutiers, Martin de Kegelfonds) op zondag. Rein moet les cajoutiers nog vragen om 
deel te nemen. 

Annelies signaleert dat er twee karren zullen zijn met fietsenstaanders, om mensen te motiveren met 
de fiets te komen, alsook een beloning voor de fietsers. Er is eventueel ook een specifiek repair café 
voor fietsen. 

Aangezien Aletha nog op zoek is naar boeken voor haar project, kan er een oproep zijn om boeken 
mee te brengen naar de gros stand. De bib zal in deze periode ook hun boeken screenen voor de 
boekenverkoop op de  meifeesten, dus eventueel kan de bib ook boeken schenken. 

Er werd een mail verstuurd door Doendervolk dat de tenten niet meer gratis ter beschikking worden 
gesteld. Jan heeft aan Koen Wastiels (evenement coördinator gemeente) gevraagd om te checken of 
dit klopt. Op 6/4 is het vergadering over de meifeesten, dan kunnen een aantal zaken verder 
besproken worden. Beatrijs heeft al doorgegeven aan Doendervolk dat de GROS zal deelnemen en 
dat we samen met de Wereldwinkel en een aantal derdewereldorganisaties een wereldtent zullen 
opbouwen. 

Rein heeft vrijwilligers gevraagd voor de GROS via het vrijwilligersloket van de gemeente. Annelies 
signaleert dat het belangrijk is om een zo concreet mogelijke vraag te stellen wat je van een 
vrijwilliger verwacht. 

• 1/5 Cuba, 5 voor 12, Cafetaria vanaf 18 uur 

Dit zal een Cubaanse maaltijd omvatten, een toespraak, en een optreden van Rey Cabrera. 

• Aperitiefconcert ikv Hoeilaart zomert 2017?  

Jan signaleert dat er eerst gekeken moet worden hoe het zit met de rest van het zomerprogramma 
(Sexy Summertime, Opening Gemeenteplein, Hoeilaart feest.. ) vooraleer er kan gekeken worden 
naar budget en organisatie van een aperitiefconcert. 

• 7/10 Wereldfeest 2017  

Alleen datum en zaal liggen vast. Dit zal uitgewerkt worden op een volgende bijeenkomst. 7/10 valt 
tijdens de Fair trade week. 

 
8. Financiën GROS 



• De financieel beheerder heeft 1/4de toelage gestort. In juni dient eerste financieel 
verslag aan hem bezorgd te worden. 

• Momenteel staat er ongeveer € 25.000 op de rekening 
 
9. Varia 

• Discussie evaluatie samenwerking gemeente- adviesraden met De Wakkere Burger.  
 
De Milieuraad heeft officieel advies gegeven met wat er volgens hen in deze bespreking aan bod zou 
moeten komen. Dit is besproken geweest op het college, en college gaat deze suggesties meenemen. 
Annelies geeft aan dat ook de gros een advies mag geven over wat er in die evaluatie zou moeten 
zitten. Rein stelt dat dit al in eerdere communicatie van de adviesraden aan het college stond. 
Annelies vraagt na of wat er in deze brief stond, wordt meegenomen. 
 

• Annelies kan er op de volgende vergadering niet bij zijn wegens gemeenteraad. 
 

• Aletha wordt bij handgeklap tot nieuw lid van de GROS verkozen. 
 
10. TO DO LIJST 

WAT? WIE? RESULTAAT 
 

Vergadering voorbereiden Hoeilaart Fair Trade – nieuwe 
datum 

Anita  

Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Oxfam neemt nog contact 
met Sandra hierover 

Volgend jaar in juni bv via de RLE de lokale ondernemers 
op mogelijkheden ZUIDDAG attenderen  

Jan   

Carmen checkt met Greta of de pdf VHTG eventueel via 
Isuu of iets dergelijks op de gemeentelijke website kan 
geplaatst worden. 

Carmen  

Communicatie van SDG’s via spandoek of iets dergelijks. 
Er wordt gevraagd dat iedereen nadenkt over welke 
interessante communicatiedragers er hiervoor zijn. 

Iedereen  

Ervaringsreizen jongeren. Er wordt contact opgenomen 
door Beatrijs met Line Coppens om te vragen of zij nog 
een actie onderneemt 

Beatrijs Geen reactie van Line. 
Annelies zal eens 
proberen via haar ouders 

Recent actie 1212 gestart ikv hongersnood Oost-Afrika.   
Er wordt beslist om een  bijkomende storting te doen van 
€ 1000. Rein maakt persbericht, met oproep aan 
Hoeilanders om voorbeeld te volgen. 
 

Rein is gebeurd op 24mrt 

Kledijcontainers. Mogelijke besteding van opbrengst? 
Extra communicatie over commercieel doel van de 
containers? 

  

Fairfin lezing. Rein stuurt de PPT nog door aan Annelies en 
Sandra. 
 

Rein Is gebeurd 

26 april cafetaria GC, “Wie is er de baas over onze 
gezondheid?” Infoavond WHO beleid, GROS 
Rein maakt een flyer op, en stuurt deze rond. 
 

Rein  



Evaluatie DWB. Annelies vraagt na of wat er in de brief 
van voorzitters aan college stond, wordt meegenomen. 

Annelies   

 
ALGEMEEN 
 

 

Uitbetalingen toelages Sandra en Beatrijs 
Redactieraden VHTG Carmen 
Agenda en verslagen vergaderingen GROS Jan 
   

 


