
Verslag GROS 23/5/17, 20u 
  
Aanwezig:  Rein van Gisteren, Beatrijs Dhont, Elke Van Thielen, Anita Vanthillo, Frank Boel, Sandra 
Vandebroek, Annelies Vanderlinden, Nico Guns (directeur St Clemensschool), Jan Van Damme 
(verslag). 
  
Verontschuldigd: Agnes Van Geyseghem, Aletha  Walace, Joke Muyldermans, Mark D’Haenens, 
Carmen Derudder, Maryleen Bockstal 
  

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

• GROS 24/4/17: werd via mail goedgekeurd 
• Follow up punten verslag vorige vergadering (TO DO’s) 

  
Anita zorgt tegen volgende vergadering voor een datum om de Trekkersgroep FTGemeente bijeen te 
roepen en ze brengt enkele onderwerpen aan. Er is bespaard geweest op de koepelorganisatie door 
de overheid, en de opvolging van de gemeenten is beperkter. Er is sprake van een 
samenwerking/fusie met de ondersteuningsorganisatie voor gemeenten van 11.11.11.  
  
Rein signaleert dat er overleg is geweest tussen 11.11.11 en een aantal gemeenten, o.a. Hoeilaart, 
over manier waarop gemeentelijke raden ontwikkelingssamenwerking de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen zouden kunnen benaderen. Er zijn blijkbaar meer dan een 50-tal 
gemeenten die zich hebben opgegeven voor begeleiding door de VVSG om de SDG’s te 
implementeren in de gemeentelijke beleidsvoering. Mogelijk zal er door capaciteitsverruiming een 
groter aantal gegadigde gemeenten effectief ondersteund kunnen worden. 
  
Sandra geeft aan dat ze bij de Vlaamse overheid hier ook mee bezig zijn. Ze ontwikkelen een scan 
MVO gekoppeld aan de SDG’s voor de gemeenten. Dan krijg je als gemeente een scan en een 
duurzaamheidsrapport opgeleverd, gekoppeld aan de SDG’s. De scan zal dan overal gepromoot 
worden. De SDG’s worden ook gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus. Sandra kan dit op de 
volgende gros vergadering toelichten, Jan agendeert en zorgt voor een beamer. 
  
Rein geeft aan dat bij de vorige verkiezingen de GROS een memorandum heeft geschreven en 
bekend gemaakt via o.a. het wereldfeest in 2012 en dat er nog een aantal afspraken niet ingevuld 
zijn, zoals de inventarisatie van het gemeentelijk fairtrade-inkoopbeleid en een onderzoek naar fair 
bankieren door de gemeente. 
  
Gsm inzameling Oxfam– Sandra probeert nog 1 keer contact te nemen. 
  
Er is heel wat GROS materiaal op verschillende plaatsen. Bedoeling is dit te inventariseren, samen te 
brengen en te stockeren in het GC. Jan vraagt aan Wim dat er hiervoor een kast wordt voorzien, 
waarschijnlijk best in kast vergaderzaaltje GC/Bib. Deze materialen zouden er moeten zijn: 

• 1 roll up gros geel en groen;  
• 1 strandvlag gros met stok en voet (deze is al sinds de meifeesten 2016 zoek),  
• 2 Fair tradegemeente roll ups,  
• 1 fair trade bord (staat vast in de serre);  
• 2 brede spandoeken gros;  
• Enkele 11.11.11 vlaggen  

Daarnaast zijn er o.a. ook nog 2 grote foto’s die gebruikt kunnen worden, een foto 2x2m van baby’s 
(subsidie duurzame luiers), en een foto van een Afrikaanse vrouw. En er is een globe. 
  



Er is ook de GROS buttonmachine en buttons. Deze mag actief gepromoot worden aan de 
verenigingen, er zijn nog bijna 5000 buttons voorradig. Jan bekijkt of dit in het uitleenreglement kan. 
Het is wel belangrijk dat iemand de gebruiker toelicht hoe de machine te gebruiken ivm voorkomen 
schade. De machine is ook zwaar en gevoelig voor temperatuursschommelingen. 
  
Annelies heeft gecheckt bij de mama van Line ivm de toelage ervaringsreizen, maar er is geen reactie 
van Line gekomen. We schrappen dit uit ons TO DO lijstje. 
  
Rein heeft Yentel geïnterviewd voor het juninummer Van Hier Tot Ginder toen ze enkele dagen in 
België was en haar o.a. ook gevraagd om Afractie aan te spreken over de problematiek met het 
project. Yentel komt in september weer terug naar België. 
  
Jan heeft Tessa reeds geïnformeerd over Zuiddag/ Youca, maar nog geen reactie gekregen. Hij volgt 
het verder op. 
  
1. Gast aan tafel  
  
Martijn Kayaert (toelage ervaringsreizen) is afwezig, terwijl hij had bevestigd dat hij aanwezig zou 
zijn. Jan checkt. 
  
Nico Guns van St Clemens is aanwezig voor een gesprek over mogelijke samenwerking. Het Groene 
dal is ook uitgenodigd geweest maar kan niet aanwezig zijn. Anita zal op woensdag 24/5 naar de 
school gaan om de samenwerking met Gros te bespreken. 
 
Nico geeft aan dat in het verleden een inleefspel van 11.11.11 op school doorging en dat dit erg werd 
geapprecieerd. Hij vraagt of deze ondersteuning kan behouden blijven en benadrukt het belang van 
bewustwording en sensibilisering.  Anita heeft hierover contact met Djapo gehad, maar ze hadden 
nog geen zicht op de workshops voor volgend jaar. Best wordt wel snel een  datum vastgelegd, want 
dit gaat door in GC en dat is snel volzet. Typisch is er voor het 1e leerjaar een theatervoorstelling in 
GC, en voor 5de workshop in de scholen. Voor de kleuters wordt er een muzieklabyrint aangeboden. 
Anita houdt Nico op de hoogte. 
  
Bezoeken aan de Wereldwinkel met de klassen was in het verleden een voltreffer (5e en 6de leerjaar), 
maar nu is dat wat afgezwakt. Beatrijs geeft aan dat Vera een nieuwe kracht is van de Wereldwinkel, 
die hiervoor kan aangesproken worden. Beatrijs geeft aan dat Nico best contact met Frank en haar 
neemt om afspraken hierover te maken. 
  
Rein geeft aan dat de school ook de serres van 3W+ kan bezoeken, daar worden groenten verbouwd 
en ook verkocht in de Wereldwinkel.  
  
Broederlijk delen heeft een aanbod voor 6de leerjaar, er komt iemand nog langs om het jaarproject 
voor te stellen, de school neemt ook deel aan Koffiestop. Het 4de leerjaar werkt rond Damiaanactie. 
  
Voor het 3e leerjaar gebeurt er niets speciaals. De vergadering suggereert om eventueel iets te doen 
rond vluchtelingen, ook omdat dit het jaarthema is van 11.11.11. Twee jaar geleden was er een 
sterke campagne van de GROS met  een tent van UNHCR op het Wereldfeest die de schoolkinderen 
konden bezoeken en konden ervaren hoe mensen in zo’n omstandigheden soms moeten leven. Nico 
vult aan met zijn eigen ervaringen met een sterk project van de KVS.  
  



Nico vraagt zich af in hoeverre hij ook zelf ideeën en projecten kan aanreiken. Hier wordt positief op 
gereageerd. Er wordt benadrukt dat gros er voldoende bij betrokken moet zijn, en dat het project 
een stuk school overstijgend dient te zijn. 
  
Ook Oxfam heeft een lessenpakket dat kan bezorgd worden aan St Clemens. Beatrijs zal Vera vragen 
om Nico te contacteren om op school langs te komen.  
  
Nico signaleert dat de “GROS-boeken” niet zoveel door de kinderen worden gebruikt. Rein signaleert 
dat de school altijd mag tips geven voor de aankoop van boeken opdat de collectie aansluit op de 
noden van de school.  De kalenders van 11.11.11 worden wel vaker gebruikt. Eventueel kan aan de 
bibliothecaris doorgegeven worden rond welke projecten de school werkt. Zij kan dan aangeven 
welke boeken rond deze projecten in de bib aanwezig zijn. 
  
Nico vraagt zich af wie hij best als contactpersoon voor de gros aanspreekt. In principe is Anita de 
contactpersoon voor de scholen, maar ook Jan als secretaris, of Annelies als schepen kunnen 
aangesproken worden. 
  
1. Adviezen & reacties CBS 
  
Annelies signaleert dat Wim Van Roy van De Wakkere Burger op 15/5 op college is geweest naar 
aanleiding van de bespreking van de werking van de adviesraden. Hij heeft de vragen van de 
adviesraden om mee te nemen in de bespreking doorgekregen zoals gevraagd. Doel is dat hij begin 
juni per adviesraad een tweetal leden uitnodigt, en dan alle vertegenwoordigers van de adviesraden 
samen bijeenbrengt om het perspectief van de adviesraden mee te nemen ten aanzien van de 
problematiek. Op 15/5 heeft het college reeds zijn perspectief aan hem meegegeven. 
  
Annelies houdt de GROS op de hoogte van wanneer de bijeenkomst juist zou plaatsvinden. 
  
1. Subsidies 
1. Partnersteun 
  
Er wordt beslist de volgende bedragen uit te betalen: 

• vzw Martin De Kegel € 5000 
• Vriendschap zonder grenzen €1000 
• Oxfam Solidariteit - Druifstappers Trail Walker  €1500 

  
Beatrijs stuurt de nodige rekeningnummers door aan Sandra voor de stortingen. 
  
2. Noodhulp -geen opmerkingen 
  

3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren -geen opmerkingen 
  

4. Andere  
  

Aletha signaleerde via mail dat ze via de bibliotheek 165 Engelse boeken heeft gekregen. De boeken 
van de bib zijn vooral romans van top auteurs en in goede staat, soms bijna nieuw. Ze heeft ook van 
Ania, die aanwezig was op haar voorstelling 151 boeken gekregen, 75 van de boeken zijn voor het 
hoger onderwijs. Deze boeken zullen aan universiteit van Liberia bezorgd worden. De rest van de 
boeken zijn romans. Ze heeft ook nog 21 DVDs van haar gekregen. 



Er is de vraag gekomen om opnieuw de T-shirts van het Druivenfestival te sponsoren. Het volstaat 
echter niet dat deze fair trade zijn, de GROS vraagt ook dat ze het logo van Hoeilaart fair trade 
gemeente dragen, en dat ze meer dan een editie van het DF kunnen gebruikt worden. Verder vraagt 
de GROS dat er fair trade producten worden aangeboden op het DF, conform het gegeven dat de 
gemeente een fair trade gemeente is. Er wordt gevraagd om hierover verder te overleggen met het 
Druivencomité, en iemand uit te nodigen op de volgende bijeenkomst van de GROS. Jan zal deze 
vraag via Katrien doorspelen. 
  
Sandra geeft aan dat er draaiboeken beschikbaar zijn voor gemeenten over duurzaam aanbesteden. 
Ze zal deze bezorgen.  
  
1. Communicatie 
  
Volgende nummer VHTG verschijnt eind juni. 
  
1. Hoeilaart fairtradegemeente 
  
De groenteverkoop via de Wereldwinkel loopt goed. De kwaliteit van de producten is al beter. 
  
1. Activiteiten 
1. Terugblik 

• Meifeesten 2017 

Het was heel koud die dag. De tent was (te) donker/te laag. Het muziekgroepje was goed, maar er 
was op hetzelfde moment ook muziek in de grote tent geprogrammeerd. De suggestie van de 
Wereldwinkel om volgend jaar op zaterdag te staan wordt positief onthaald. Een combinatie met de 
boekenverkoop van de Bib en de speelgoedrommelmarkt is wel zinvol. Dan kunnen  de GROS-
verenigingen in de grote tent staan.  

Er is een discussie over of/hoe de GROS het doneren van de herbruikbare bierbekers voor een goed 
doel kan promoten, meer dan deze editie het geval was. Hierover zal overleg met Doendervolk 
noodzakelijk zijn. 

• 13 mei Werelddag van de Fair Trade  

Er waren een 70-tal deelnemers van vier gemeenten aan de fietstocht. Er werden 2800 km’s 
ingezameld, en er was een  leuke samenwerking tussen de wereldwinkels in de streek. Er waren fair 
trade pistolets via Linda Vandervaeren, met producten van de wereldwinkel. 

• 16 mei 11.11.11 meeting in Schaarbeek met diverse lezingen in Area 42 door oa de 
minister van OS. Rein is geweest, zie website 11.11.11 pagina, met o.a. een lezing 
over migratie. Voor een kritisch verslag zie ook hier. 

2. Komende 
• 2/6 Oxfam trailwalker –spaghettiavond  

Enkele leden van de gros zullen hier naartoe gaan. Beatrijs stuurt mailtje aan Regina met wie er van 
gros mee gaat, er wordt afgesproken om 18.15u. Wie aan wil schuiven is welkom. 

• 20/8 Optie op Folky Towers (Jan Lenaerts), budget en techniek via gemeente: geen 
wereldmuziek, we laten (ondersteuning aan) deze activiteit aan ons voorbij gaan 

• 7/10 repair café. Er wordt mogelijk door GROS ’s avonds een lezing georganiseerd 
met Peter Wollaert over SDG’s. Mogelijk kan ook het Klimaatteam en/of milieuraad 
betrokken worden (Annelies checkt)? Eventueel ook iemand die de vertaalslag kan 
maken naar de lokale praktijk, van de VVSG (Sandra checkt)? Eventueel een politiek 

http://www.11.be/wat-doet-11-11-11/cultuur-en-evenementen/11-debat/item/thinkglobalday
http://pallieterke.net/2017/05/pleidooi-stemrecht-illegalen-think-global-day/


debat of bedrijfsleiders uitnodigen, a la Torfs. Dit wordt een volgende vergadering 
verder uitgewerkt.  

• 14/10: 2dehands beurs  
• 19 oktober Zuiddag/youca 
• 12/11: 11-weekend met fuif op vrijdag, quiz op zaterdag en brunch op zondag (door 

de Wereldwinkel) 

  
1. Financiën GROS 
  
Er staat momenteel ongeveer € 15.000 op de rekening. Brecht heeft verkeerdelijk 1/4de uitbetaald, in 
plaats van 1/3de. Hij heeft aangegeven dat hij zou aanvullen tot 1/3de einde maart. Dit is echter nog 
niet gebeurd. Annelies checkt hiervoor bij Brecht. 
  
Sandra werkt de betalingen af en zal daarna het financieel verslag opmaken zodat het eind juni kan 
ingediend worden. Dan kan de tweede schijf van de toelage 2017 worden gestort.  
  
Sandra geeft aan dat het belangrijkste voor de financieel beheerder de stukken zijn (en het 
overzicht), niet de inhoudelijke werkingsverslagen. 
  
Rein geeft een aanzet voor het werkingsverslag 2016 tegen de volgende vergadering. 

  
1. Varia 

• Sandra signaleert dat er een kookworkshop door vluchtelingen geboekt kan worden via 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen– eventueel voor een activiteit van de GROS 

• Sandra signaleert de Refugee walk in september van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
• Beatrijs signaleert dat WW geïnteresseerd is om mee te doen met het Openingsfeest van het 

gemeenteplein op 2 september 
1. TO DO LIJST 

WAT? WIE? RESULTAAT 
  

Vergadering voorbereiden Hoeilaart Fair Trade – nieuwe 
datum 

Anita Tegen vergadering 
van 21/6 een datum + 
onderwerpen 

Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Sandra tracht hen 
een laatste keer 
hierover te 
contacteren 

MVO-SDG scan Vlaamse overheid. Sandra kan dit op de 
volgende gros vergadering toelichten, Jan agendeert en 
zorgt voor een beamer. 

Sandra en 
jan 

Ok, zaal Terveld ipv ‘t 
Roth 

GROS buttonmachine en buttons. Deze mag actief 
gepromoot worden aan de verenigingen, er zijn nog bijna 
5000 buttons voorradig. Jan bekijkt of dit in het 
uitleenreglement kan. 

Jan   

Inleefspel 11.11.11 voor 2017-2018. Anita houdt Nico op de 
hoogte. 

Anita   

Bezoek st clemens aan WW 2017-18. Beatrijs geeft aan dat 
Nico best contact met Frank en haar neemt om afspraken 
hierover te maken. 

Nico, 
Beatrijs 
Frank 

  



Oxfam lessenpakket. Beatrijs zal Vera vragen om Nico te 
contacteren om op school langs te komen.  

Beatrijs   

Er staat momenteel ongeveer € 15.000 op de rekening. 
Brecht heeft verkeerdelijk 1/4de uitbetaald, in plaats van 1/3de. 
Annelies checkt hiervoor bij Brecht. 

Annelies 
  
  

  

Sandra werkt de betalingen af en zal daarna het financieel 
verslag opmaken zodat het eind juni kan ingediend worden. 

Sandra   

Rein geeft een aanzet voor het werkingsverslag 2016 tegen 
de volgende vergadering. 
  

Rein   

Sponsoring van de T-shirts van het Druivenfestival 
sponsoren. Er wordt gevraagd om hierover verder te 
overleggen met het Druivencomité, en iemand uit te 
nodigen op de volgende bijeenkomst van de GROS. Jan zal 
deze vraag via Katrien doorspelen. 

Jan Ok  

Op 7/10 lezing met Peter Wollaert over SDG’s. Mogelijk kan 
ook het Klimaatteam en/f milieuraad betrokken worden 
(Annelies checkt)? Eventueel ook iemand die de vertaalslag 
kan maken naar de lokale praktijk, van de VVSG (Sandra 
checkt). 

Annelies 
Sandra 

  

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

Jan  Tessa gebrieft, verder 
opvolgen 

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

Carmen   

Er is heel wat GROS materiaal op verschillende plaatsen. 
Bedoeling is dit te inventariseren, samen te brengen en te 
stockeren in het GC. Jan vraagt aan Wim dat er hiervoor een 
kast wordt voorzien, 

Jan   

  
ALGEMEEN 
  

  

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

 


