
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 28 MEI 2013  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Frank Boel, Marie-Paule 
Bockstal, Carmen De Rudder en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Sandra Vandebroek, Marc D’Haenens en Maryleen Bockstal 
 

1. GAST AAN TAFEL 
 
Etienne Coosemans, pedagogisch directeur van Sint-Clemensschool is de ‘gast aan tafel’ : 

- Hij geeft een overzicht van de activiteiten die de basisschool al heeft georganiseerd ten 
voordele van projecten in de Derde Wereld : Martin de Kegelfonds / Sri Lanka, Les Cajoutiers 
/ Senegal, Destiny Afrika / Oeganda, Druppels voor Haïti / Haïti …  

- Er wordt ook elk jaar een Bloemenmarkt georganiseerd voor een project in de Derde Wereld. 
Deze activiteit is weinig bekend en moet misschien beter gepromoot worden. 

- Het belangrijkste doel van al deze acties is de kinderen sensibiliseren voor de Derde 
Wereldproblematiek en hen motiveren om daarrond actie te voeren. 

- Uiteraard is de financiële steun van de school aan deze projecten ook belangrijk. 
- Sint-Clemensschool krijgt regelmatig feedback van de projecten die zij steunen. 
- Daarnaast nemen de kinderen deel aan de workshops en andere activiteiten in het kader van 

de jaarlijkse 11.11.11-campagne. Sint-Clemensschool wil daaraan verder meewerken. 
- Sommige sensibiliseringsactiviteiten zijn evenwel vrij duur zoals het project ‘Hupsala 

Princess’. De school is daarom op zoek naar goedkopere initiatieven o.a. via Kleur Bekennen. 
- Een aantal klassen gaat jaarlijks op bezoek naar de Wereldwinkel. Etienne vindt het ook heel 

positief dat het gemeentebestuur een aantal Oxfamproducten geeft als Sinterklaasgeschenk. 
- Sint-Clemensschool dankt GROS voor alle reeds geleverde hulp : workshops, 11.11.11-

kalenders, wereldkaarten, MO*-abonnement  … 
 
GROS wil in ieder geval verder samenwerken met de lokale basisscholen : 

- Suggesties vanwege de scholen, b.v. voorstellen voor aankoop didactisch materiaal en 
boeken, zijn hartelijk welkom. 

- Het voorstel van Sint-Clemensschool om een actie met beide lokale scholen te organiseren, 
zal zeker bekeken worden. 

- GROS vraagt dat de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking van de school doorgegeven 
worden zodat in Van Hier tot Ginder daarover kan gerapporteerd worden. 

 
Volgende ‘gast aan tafel’ : Jeugdraad en jeugdverenigingen. De bedoeling is o.a. na te gaan of de 
Hoeilaartse jeugd activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking wil organiseren en op welke manier 
GROS hieraan zijn medewerking kan verlenen. 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 23 APRIL 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. WERKINGSVERSLAG 2012  
 
Er worden nog enkele opmerkingen geformuleerd op het ontwerp van Werkingsverslag 2012. Deze 
opmerkingen zullen verwerkt worden in de definitieve versie. Daarin zal ook benadrukt worden dat 
Wereldwinkel Hoeilaart een grote rol heeft gespeeld bij de oprichting van GROS in 2002. 
 
Het Werkingsverslag 2012 zal ter kennisgeving voorgelegd worden aan het College van Burgemeester 
en Schepenen en aan de Gemeenteraad van eind juni 2013. 



 
Sinds Ruben Lombaert in het buitenland werkt, komt hij niet meer naar de GROS-vergaderingen. Er 
zal contact met hem genomen worden met de vraag of hij nog langer lid wil blijven van GROS. 
 

4. VERSLAG VERGADERINGEN I.V.M. ALCOHOLCHARTER 
 
Er zijn reeds 2 vergaderingen doorgegaan i.v.m. het alcoholcharter. Rein van Gisteren en Carmen De 
Rudder vertegenwoordigen GROS op deze vergaderingen.  
 
De bedoeling is om het alcoholbeleid van de gemeente te verbeteren. Het doel van het 
alcoholcharter was en zal in de toekomst moeten blijven: "het overmatig drankgebruik in de 
gemeente Hoeilaart tegengaan”. Het moet voor de hele bevolking worden toegepast en mag zich 
niet enkel richten tot de jeugd.  
 
De GROS-afgevaardigden gaven tijdens de eerste vergadering volgende opmerkingen : 
- een heldere naam ('charter' is niet zo duidelijk).  Wellicht iets met de woorden "Nuchter"  of 
"Hoeilaart gezondheid!" of "Alcoholgedoogbeleid" in de titel of aanhef? 
- maak duidelijk(er) wie er door gebonden is/zijn 
- vermeld gemeentenaam niet slechts in de dagtekening (zoals nu) maar ook in de aanhef. 
- de regel is: geen sterke drank, uitzonderingen steeds openbaar motiveren, bijvoorbeeld via de 
Serrist en op de gemeentesite, ook de naam van de hoofdverantwoordelijke van de organisatie er bij. 
- dankzij een motivatieplicht is voortdurende communicatie over het beleid verzekerd (dit 
ingebouwde mechanisme zal de vanzelfsprekendheid van alcoholconsumptie tenietdoen) 
- uitwerken sanctiebeleid nodig. Naming & shaming zal preventief effect hebben als 
hoofdverantwoordelijke zijn of haar reputatie verliest.  
- tegen een algeheel verbod omdat het niet werkt, liever een gemotiveerde gedoogvergunning dan 
een laissez faire beleid. 
 
De vergadering was het er over eens dat uitzonderingen op het schenken van sterke drank onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk moeten zijn, omdat het net het gebruik of schenken van alcohol en 
de daaraan gelinkte problemen bespreekbaar maakt en dus zo sensibiliserend kan werken. 
Voorwaarde hierbij is open(baar)heid over de verleende uitzonderingen. 
 
Voorgesteld werd dat elke vereniging 1 maal per jaar een uitzondering kan aanvragen. Er zouden 
geen vergunningen afgeleverd worden voor evenementen waar meerdere groepen/individuen of 
verenigingen drank aanbieden (zoals druivenfestival, meifeesten, kerstmarkt,..). Omdat de 
handhaving wordt verdeeld over meer dan één verantwoordelijke is het niet mogelijk om hier een 
goed overzicht te bewaren waardoor het risico op overmatig drankgebruik groter wordt. 
 
Tijdens de 2e vergadering werd dan een aantal conclusies en mogelijke sancties geformuleerd. Er 
werd afgesproken dat een nieuwe tekst van het charter met aanvraagformulier voor vergunning 
schenken van sterke drank zou opgesteld worden. Dan pas wordt het ontwerp voorgelegd aan de 
adviesraden en aan de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren. 
 

5. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
GROS stortte € 750 voor Syrië via Syrië 12-12 en verspreidde hierover een persbericht. 
 
GROS zal ook € 1000 partnersteun storten voor Solar zonder Grenzen. Deze organisatie wil 
ontwikkelingslanden helpen door het plaatsen van zonnepanelen voor gemeenschapsdoeleinden 
zoals ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, watervoorzieningen, etc. in dorpen waar geen - of zeer 



gebrekkig - elektriciteit aanwezig is.  Het project wordt gesteund door Sous-Couche, de groep die 
optrad tijdens de Meifeesten. 
 
Omdat niet altijd duidelijke informatie te verkrijgen is over de projecten die via muziekgroepen 
gesteund worden en omdat er ook  geen link met Hoeilaart is, zal voor de Meifeesten niet langer 
gezocht worden naar een groep die gekoppeld is aan een project. GROS programmeert wel verder 
een groep die wereldmuziek brengt en bepaalt dan zelf welk project gesteund wordt.      
 

6. WEBSITE 
 
Rein van Gisteren nam contact op met de communicatieambtenaar en besprak volgende 
opmerkingen i.v.m. www.hoeilaart.be  : 

- Logo Hoeilaart FairTradeGemeente zou zichtbaarder moeten zijn; 
- Aanpassing ledenlijst; 
- Noord-Zuidrelaties veranderen in Ontwikkelingssamenwerking. 

Hiervoor werd al het nodige gedaan. 
 
Suggesties voor de toekomst : 

- Verbeteren van de zoekfunctie; 
- Meer gegevens over FairTrade in Hoeilaart vermelden; 
- Kijken of er nog meer linken kunnen gelegd worden. 

 
7. TERUG- EN VOORUITBLIK VAN DE ACTIVITEITEN 

 
TERUGBLIK 
Onderhoud met schepen Els Uytterhoeven 
Rein van Gisteren had een onderhoud met schepen van Ontwikkelingssamenwerking Els 
Uytterhoeven. Inzake GROS-aangelegenheden zijn de ontwikkelingen in de discussie over het 
meerjarenprogramma van het schepenencollege op dit moment als volgt : 

- De 0,7% blijft behouden. 
- In het najaar wordt een interne werkgroep opgericht om het gemeentelijk aankoopbeleid 

door te lichten en voorstellen te doen om het gebruik van eerlijke producten te bevorderen. 
- Uitbreiding van ambtelijke ondersteuning is op korte termijn niet mogelijk. 
- Het CBS staat positief t.o.v. ethisch bankieren. De mogelijkheden hiervoor zullen op lange 

termijn bekeken worden. 
 
Wereldwinkel Picknick op 19 mei 2013 

- Goede sfeer en gezellige locatie 
- Weinig volk wegens te veel andere activiteiten op dezelfde dag. 

 
VOORUITBLIK 
Trekkersgroep Hoeilaart FTGemeente op 13 juni 2013  
Anita Vanthillo zal aanwezig zijn en bespreekt hoe de Schone Kleren Campagne verder kan aangepakt 
worden.  Er zal ook voorgesteld worden om een lijst op te maken van maken waar Fair Trade-kledij 
kan gekocht worden. 
 

8. VAN HIER TOT GINDER 
 

- Rein van Gisteren zal met de gemeentelijke communicatieambtenaar nogmaals de 
mogelijkheid bespreken om Van Hier tot Ginder in Hier Hoeilaart te steken. De vraag wordt 
gesteld of de gemeentesecretaris dan ook als verantwoordelijke uitgever van de GROS-
nieuwsbrief moet vermeld worden. 

http://www.hoeilaart.be/


- Er is ook geïnformeerd naar de prijs van verdeling via een privé-firma. Maar die blijkt 
aanzienlijk hoger te liggen dan via bpost. 

- Greet Vandendriessche stopt na 10 jaar als eindredacteur. Carmen De Rudder is bereid die 
taak op zich te nemen. GROS dankt Greet voor de 10 jaar zeer gewaardeerde medewerking. 

- Van Hier tot Ginder, 2013, nr. 2 wordt in de week van 17 juni 2013 verdeeld. 
 

9. INZAMELING VAN GSM’S 
 
Frank Boel, afgevaardigde van Wereldwinkel Hoeilaart, meldt dat de Wereldwinkel bereid is om als 
inzamelpunt voor gsm’s te fungeren. Zij willen wel niet het enige inzamelpunt zijn. Zij vragen ook dat 
het versturen van de oude gsm’s door iemand anders zou gebeuren.  De milieudienst wil meewerken 
aan deze actie. In de loop van de komende weken zal deze inzamelactie verder uitgewerkt worden. 
 

10. VARIA 
 
Na het Wereldfeest op 6 oktober 2012 is de vraag gesteld of we ieder jaar een activiteit zouden 
kunnen organiseren waardoor GROS meer bekendheid krijgt. Het hoeft niet per se altijd een groot 
feest te zijn. 
 
Suggestie : Kan er in 2013 iets gedaan worden rond het boek Transit 51, over het leven in het Klein 
Kasteeltje, geschreven met medewerking van Julie Vanstallen uit Hoeilaart? Rond dit boek is ook een 
fototentoonstelling gemaakt die op initiatief van 5 voor 12 in Hoeilaart zou te bezichtigen zijn in het 
najaar 2013. GROS zou eventueel ook een voordracht, optredens of workshops rond dit thema 
kunnen organiseren tijdens dezelfde periode. Op de volgende vergadering wordt hier verder over 
gesproken. 
 
 
 
 

 
 


