
Verslag GROS 21/6/17, 20u TERVELD 
  
Aanwezig:  Rein van Gisteren, Beatrijs Dhont, Anita Vanthillo, Frank Boel, Sandra Vandebroek, 
Aletha  Walace, Carmen Derudder, Maryleen Bockstal, Jan Van Damme (verslag). 
Laura Derom, Erwin Gysens. 
  
Verontschuldigd: Joke Muyldermans, Mark D’Haenens, Elke Van Thielen, Annelies Vanderlinden, 
Agnes Van Geyseghem 
  

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

• GROS 23/5/17: werd via mail goedgekeurd 
  
2. Gast aan tafel  
  

1. Laura Derom Kameroen (toelage ervaringsreizen) 
  
Laura Derom is aanwezig en schetst haar plannen. 
  

vertrekt op ervaringsreis van november tot april. Ze is 22 jaar, bijna afgestudeerd TEW, en 
start volgend jaar aan een BanaBa Internationale Samenwerking Noord-zuid KU Leuven 
(UCLL). Ze is/was actief bij oa Chiro, jeugdraad en Het Hele Dorp. Ze gaat stage lopen in 
Kameroen. Eerst zal ze twee maanden les volgen in Leuven, daarna zes maanden 
buitenlandse stage (waarvan 1 maand vakantie). Ze zal ook een onderzoeksproject doen in 
deze periode. Na haar terugkeer, zijn er in mei-juni terugkomdagen, debriefing stage, 
examens, verdediging BAP. 
  
Samen met 7 studenten zal ze naar Kumbo trekken, in het NW van Kameroen. Project: Kuvic 
Tours, een organisatie die ecotoerisme promoot in de regio. Kameroenees Erwin heeft deze 
organisatie ongeveer een jaar geleden opgericht. Bedoeling is dat het project vooral ten 
goede komt aan de lokale bevolking. Laura’s taken: opvolgen financiën, website 
onderhouden, partners contacteren en engageren, etc. Ze verblijft in een lokaal gastgezin. 
Kosten van de stage en opleiding komen op ongeveer € 3800, alles in.  

  
De raad stelt de vraag naar de achtergrond van de lokale partner, is het een vzw? Laura zal zich 
hierover informeren en terugkoppelen en doorsturen aan Jan, die verder doorstuurt naar de gros-
leden. Kivuc is al wel verschillende jaren een partner van de opleiding. De gros geeft aan dat het niet 
de bedoeling is daar een commercieel bedrijf te financieren. Het is ook belangrijk zelf ervaringen op 
te doen en die kennis terug naar België te brengen: zijn er plannen om te publiceren, informatie over 
te dragen? Laura geeft aan misschien wel iets te schrijven via UCLL krantje, ze zal ook via facebook, 
blog, vlog, etc. communiceren. Er wordt gevraagd dat ze de gros haar FB pagina laat weten, dan kan 
gros dit door communiceren.  
  
Na beraadslaging zal er aan Laura worden teruggekoppeld in verband met de toelage. Er is een 
discussie over wat de criteria zijn om toelage te geven? Oorspronkelijk was het de bedoeling om via 
een vereniging zoals Bouworde, Broederlijk Delen, etc. te gaan werken aan een ontwikkelingsproject. 
Wat met voorwaarde 3 van het reglement: “ De organiserende instelling is erkend door de Directie-
Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), tenzij GROS na onderzoek anders beslist.” Na input 
van Laura wordt dit verder besproken. 
  
Er wordt pas beslist nadat er bijkomende informatie door Laura is aangeleverd. 



  
  
2. Martijn Kayaert Nigeria (toelage ervaringsreizen) 

Martijn is niet aanwezig, maar hij heeft wel de nodige info ivm zijn project opgestuurd. Hier de 
samenvatting: 
  

Op 7 juli vertrekt Martijn met Damiaanbouwkampen naar Afrika. Dit jaar vindt het project 
plaats in Nigeria, meer bepaald in Edo, een staat in het zuiden. Hier zullen zij helpen bouwen 
in een lepradorp ‘Ossiomo’ dat 160 patiënten en hun families (460 inwoners) telt. In dit dorp 
staan 25 woonblokken in vervallen staat. De muren bestaan hier uit modder met een 
pleisterlaag en de meeste plafonds lekken. Er zijn ook geen toiletten, sanitaire voorzieningen 
of keukens aanwezig. Ook elektriciteit en water ontbreken hier. Wat gaan zij hieraan doen: 
renovatie van 16 kamers en bijhorende gangen (nieuw dak en plafonds plaatsen, nieuwe 
ramen en deuren, elektriciteit aansluiten en muren herstellen en schilderen); bouw van 6 
toiletten en 6 badkamers; bouw van 4 keukens. 
  
Het budget: 25 500 euro. Martijn vraagt financiële steun om de arbeiders en materialen ter 
plaatsen te betalen. Indien GROS dit project wil steunen kan een bijdrage worden gestort op 
het rekeningnummer van Damiaanbouwkampen: BE71 001327519869 met de vermelding 
van code: 1734. Dit geld zal 100% naar de bouw van dit project gaan en dus niet naar reis-, 
verblijfs- en organisatiekosten. Voor extra informatie mag Martijn gecontacteerd worden. Je 
kan het project ook op Facebook volgen: https://www.facebook.com/damiaan.nigeria/ 

  
Er wordt beslist 1500 euro partnersteun te geven, een gelijkaardig bedrag zoals Oxfam trailwalkers. 
Er wordt aan Martijn gevraagd achteraf verslag te doen van zijn ervaringen. 
  
3. Sandra (presentatie SDG’s/ gemeentescan) 
Dit agendapunt wordt uitgesteld.  
  
3. Adviezen & reacties CBS 
  
Geen nieuwe adviezen noch reacties.  
Nog geen reactie gekregen van het CBS op advies van 24 februari 2016 over het op vaste basis 
uitnodigen van twee adviseurs bij de GROS die ook mandataris zijn bij de OCMW-raad. 
  
4. Subsidies 

1. Partnersteun 
  
Maryleen brengt een dossier binnen voor Broederlijk Delen Hoeilaart in het kader van de aanvraag 
om projectsteun koffiestop en solidaire maaltijd, met onkostenrekening en een verslagje. Er 
ontbreekt nog 1 factuur (huur refter), deze wordt nog binnengebracht. 
  
Er wordt beslist om € 5000 partnersteun aan G3W te storten. 
  
Er wordt gesuggereerd om Vluchtelingenwerk Vlaanderen ook structureel te steunen, aangezien het 
de enige organisatie is die structureel werkt rond deze doelgroep, en ook erg transparant zijn in hun 
werking. Mogelijk kan er ook promo gemaakt worden voor de Refugee walk, in Genk?  
  

2. Noodhulp: geen voorstellen 
3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 

  

https://www.facebook.com/damiaan.nigeria/


Er is een mail binnengekomen van Line Coppens waarin ze informeert wat er nog van haar verwacht 
wordt (tweede schijf toelage). Er wordt gevraagd aan Line om verslag uit te brengen op de volgende 
gros 21/9 om over haar ervaringen te vertellen en om te bespreken op welke manier ze 
communicatie kan doen. Er wordt gevraagd dat ze een korte voorbereiding op papier zet (Jan). 
  
4. Andere  
  
Erwin Gysens van het Druivencomité (DC) is aanwezig om te overleggen over een eventuele 
sponsoring door GROS van Druivenfestival (DF) T-shirts. 
  
Er is een nieuwe vraag geweest vanwege DC in verband met de T-shirts voor het DF 2017. De vraag 
wordt gesteld wat er tegenover de bijdrage van gros als tegenprestatie staat. Er wordt aangegeven 
dat deze steun is gestart een 5-tal jaar geleden, wanneer de gemeente net fairtrade gemeente is 
geworden. De gros heeft de shirts betaald omdat de FT T-shirts duurder waren dan de tot dusver 
gebruikte. Maar toen stond er wel nog het logo op ‘Hoeilaart fair trade’. Rein signaleert dat dit ook 
niet ideaal was omdat soms mensen met zo’n t-shirt aan niet fairttrade dranken schenken. Een 
mogelijke piste is ook dat er wordt gewerkt met T-shirts die meer dan 1 jaar mee gaan. 
  
Erwin geeft aan dat het Druivenfestival aan een aantal zaken gebonden is, zoals Inbev als 
hoofdsponsor van het festival en als jaarsponsor van de gemeente. Inbev steunt ter waarde van € 
9000 aan tapinstallataties, togen, etc. en dit is heel belangrijk voor de verenigingen.  
  
Het is wel de bedoeling dat op alle andere communicatiemiddelen (dan de T-shirts) het logo 
Hoeilaart fair trade wordt gebruikt. Op de website en in andere communicatie zal worden vermeld 
dat de T-shirts FT zijn. De reden om elk jaar nieuwe t-shirts te gebruiken is omdat dit in het huidige 
sponsordossier staat. Maar in de toekomst zou dit kunnen aangepast worden, dan zouden 
bijvoorbeeld T-shirts kunnen gemaakt worden, enkel met het logo van DF. Het is niet te verwachten 
dat sponsors hier een probleem van maken. 
  
Tot twee jaar geleden was er een wijnsponsor met exclusiviteit. Wijnen Dewit wou geen fair trade 
schenken. Momenteel is het Druivencomité nog op zoek naar een nieuwe wijnleverancier/sponsor. 
Deze onderhandelingen zijn nog niet rond, maar er kan wel onderzocht worden of deze fair trade 
wijnen kan aanbieden. 
  
In het contract met de verenigingen wordt verplicht dat ze Inbev bier en frisdranken moeten 
schenken, en wordt gevraagd om FT koffie en fruitsap te schenken. Dit blijft behouden.  
  
Erwin engageert zich om zich mee in te zetten voor fair trade, en om dit mee te nemen in verdere 
sponsoronderhandelingen. De verenigingen worden aangemoedigd om FT te schenken, en er zal 
worden aangegeven dat ze dan bepaalde communicatiemiddelen (banners,..) kunnen krijgen. Erwin 
bekijkt of het mogelijk is om FT wijn en bubbels op de openingsavond te serveren. Erwin bezorgt de 
lijst met deelnemende verenigingen aan Beatrijs.  
  
Jan signaleert dat er momenteel geen centraal aankoopbeleid is en dat hij onvoldoende zicht heeft 
op aankoop en sponsorbeleid van de gemeente. Er is wel in het verleden vanuit het college beslist 
om de aankooppraktijk te inventariseren, maar dit is nog niet gebeurd. Er wordt gesignaleerd dat er 
vroeger op de recepties fair trade wijn werd geschonken, maar nu soms niet meer. 
  
De gros beslist om dit jaar de FT T-shirts en de polo’s van het DC te financieren (niet de hesjes). Na DF 
evaluatie in oktober worden nieuwe afspraken gemaakt met DC verder na te gaan hoe fair trade 
verder kan gestimuleerd worden. Er wordt ook gesuggereerd om het Davidsfonds te motiveren om 



FT producten te gebruiken op kaastaartenfestival. Deze zaken worden verder uitgewerkt en 
opgevolgd door de FT werkgroep. (De voorraad kaastaart-cocktailprikkers  - vlaggetjes met opdruk 
Hoeilaart FT - liggen in de GROS-kast in de voormalige werkkamer van Beatrijs) 
  
5. Communicatie 

Het werkingsverslag 2016 wordt uitgesteld naar de zomerperiode. Rein zal een aanzet doen en deze 
rondmailen. Het verslag wordt dan besproken op de vergadering in september. 
  
De nieuwsbrief wordt volgende week verspreid. 
  
6. Hoeilaart fairtradegemeente. 
  
Rein, Frank, Carmen, Beatrijs willen met Anita deelnemen aan de bijeenkomst van de trekkersgroep.  
Op woe 16/8, om 20u vergadering. Anita stuurt nog uitnodiging. Jan boekt zaal en brieft Anita. 
  
7. Activiteiten 

1. Terugblik 
2. Komende 
• 7/10, GROS, Lezing SDG’s:  

• Annelies vraagt dat klimaatteam en milieuraad daar bij aan haken. Annelies 
zal vragen om geplande wandeling week te vervroegen (‘dag van de trage 
weg’) zodat deze gecombineerd kan worden met de lezing. Maar het zou ook 
kunnen dat op 14/10 na de wandeling de SDG lezing volgt.  

• Sandra heeft zich geïnformeerd naar sprekers over SDGs via VVSG. Maar wie 
is doelpubliek? Wil je je vooral richten op de gemeenteraad of eerst breed 
sensibiliseren?   

• Er wordt voorgesteld om te werken met een gemengde werkgroep van de 
gros, klimaatteam, milieuraad. Rein volgt op. 

  
8. Financiën GROS 
  
Beatrijs signaleert dat de financieel beheerder de toelage heeft bijgepast tot 1/3de zoals afgesproken. 
  
TO DO LIJST 
  

WAT? WIE? RESULTAAT 
  

Vergadering voorbereiden Hoeilaart Fair Trade – nieuwe datum Anita 16/8, 20u 
Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Sandra tracht 

hen een laatste 
keer hierover te 
contacteren 

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   

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

Sandra   



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

Carmen   

Laura zal zich informeren over status Kuvic en terugkoppelen en 
doorsturen aan Jan, die verder doorstuurt naar de gros-leden. Er 
wordt gevraagd dat ze de gros haar FB pagina laat weten, dan 
kan gros dit door communiceren. Er wordt pas beslist nadat er 
bijkomende informatie door Laura is aangeleverd. 
  

Laura, Jan   

Er wordt beslist 1500 euro partnersteun te geven aan 
Damiaanbouwkampen (Martijn), een gelijkaardig bedrag zoals 
Oxfam trailwalkers. Er wordt aan Martijn gevraagd achteraf 
verslag te doen van zijn ervaringen. 
  

Beatrijs, 
Sandra 
Jan  

  

Er wordt beslist om € 5000 partnersteun aan G3W te storten. 
  

Beatrijs, 
Sandra 

  

Er wordt gevraagd aan Line om verslag uit te brengen op de 
volgende gros 21/9 om over haar ervaringen te vertellen en om 
te bespreken op welke manier ze communicatie kan doen. Er 
wordt gevraagd dat ze een korte voorbereiding op papier zet 
(Jan). 
  

Jan    

Op de website en andere communicatie zal worden vermeld dat 
de T-shirts FT zijn.  
  
In het contract met de verenigingen wordt verplicht dat ze Inbev 
bier en frisdranken schenken, maar wordt gevraagd om FT koffie 
en fruitsap te schenken. Dit blijft behouden.  
  
Erwin engageert zich om zich mee in te zetten voor fair trade, en 
om dit mee te nemen in verdere sponsoronderhandelingen. De 
verenigingen wordt aangemoedigd om FT te schenken, en er zal 
worden aangegeven dat ze dan bepaalde communicatiemiddelen 
(banners,..) kunnen krijgen. Erwin bekijkt of het mogelijk is om FT 
wijn en bubbels op de openingsavond te serveren. Erwin bezorgt 
de lijst met deelnemende verenigingen aan Beatrijs.  
  

Erwin   

De gros beslist om dit jaar de FT T-shirts en de polo’s van het DC 
te financieren (niet de hesjes). 

Beatrijs, 
Sandra 

  

Na DF evaluatie in oktober worden nieuwe afspraken gemaakt 
met DC verder na te gaan hoe fair trade verder kan gestimuleerd 
worden. Er wordt ook gesuggereerd om het Davidsfonds te 
motiveren om FT producten te gebruiken op kaastaartenfestival. 
Deze zaken worden verder uitgewerkt en opgevolgd door de FT 
werkgroep. 
  

wG fair 
trade 

  

Het werkingsverslag 2016 wordt uitgesteld naar de 
zomerperiode. Rein zal een aanzet doen en deze rondmailen. Het 
verslag wordt dan besproken op de vergadering in september. 

Rein    

Rein, Frank, Carmen, Beatrijs willen met Anita deelnemen aan de 
bijeenkomst van de trekkersgroep.  

Anita, jan    



Op woe 16/8, om 20u vergadering. Anita stuurt nog uitnodiging. 
Jan boekt zaal en brieft Anita. 
7/10, GROS, Lezing SDG’s: samenwerking milieuraad? Gemengde 
werkgroep? 
  

Rein   

      
  
ALGEMEEN 
  

  

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

  
  
 


