
Verslag GROS 25-01-2018, 20u ‘t Roth 
  

Aanwezig: Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Frank Boel, Beatrijs 
Dhont, Annelies Vanderlinden, Maryleen Bockstal, Carmen Derudder, Sandra Vandebroek, 
Annemie Pijcke (verslag) 
 
Verontschuldigd: Aletha Wallace, Elke Van Thielen.  

 
 
Vooraf 

 
Mark D’haenens laat weten dat hij zijn ‘actieve’ medewerking wil stop zetten. Hij wil wel op 
de hoogte blijven van de verslaggeving zodat hij het reilen en zeilen van de GROS kan 
opvolgen. We mogen hem in de toekomst zeker nog vragen als helpende hand voor 
activiteiten. Hij wenst GROS nog veel succes met alle projecten.  
Zijn e-mailadres is: info_berken@deberken.be (andere adressen graag schrappen). Marks 
vertrek uit de GROS moet nog op de gemeentelijke site aangepast worden. 
 
Rudy Custers werd door Anita gevraagd om Mark te vervangen, maar hij heeft hiervoor 
bedankt. 
 
 

0. GROS zonder secretaris 

 
Midden december is Jan Van Damme ontslagen na een evaluatietraject van een aantal 
maanden. In afwachting van zijn vervanging (vermoedelijk tegen de zomer) organiseert de 
dienst zich om zijn taken te continueren.  
Er zijn nog 2 aanwervingen voor dienst Vrije Tijd & Welzijn lopende. Wanneer die rond zijn, 
wordt een nieuwe, definitieve secretaris aangesteld voor de GROS. 
Voorlopig wordt het secretariaat van de GROS als volgt opgevangen: 

• Annemie en Marijke zullen in een beurtrol de vergaderingen bijwonen en opvolgen, 
• het mailadres gros@hoeilaart.be wordt door Marijke gevolgd, 
• Bart zal de rekeninguittreksels opvolgen, de facturen bijhouden, doormailen aan 

Beatrijs en Sandra, en hen ook regelmatig copies ervan doorgeven. Beatrijs zal het 
financieel verslag blijven maken zoals afgesproken met de financieel beheerder. 

 
Vraag voor Greta: waar zijn de oude werkingsverslagen die niet meer op de website staan?  
 
Antwoord: Dat is een vraag die de Gros inderdaad al meermaals heeft gesteld, en die we de 
voorbije jaren (via Els, Beatrijs en Jan) al meermaals beantwoord hebben.  
Voor de nieuwe website (2015) is er gekozen voor een andere leverancier en een ander 
(gebruiksvriendelijker) systeem. 
De verslagen (en andere pdf’s) die op de oude online stonden, konden niet overgezet worden. 
Alle pdf’s (van reglementen, formulieren, …) dienden opnieuw, één voor één, ingeladen te 
worden. Alle teksten zijn herschreven. 
Voor verslagen van de raden zijn we teruggegaan tot 2013, het begin van deze legislatuur.  
De secretarissen van de raden waren hiervan vooraf op de hoogte. Er is hen vooraf gevraagd 
om goed te controleren of alle verslagen (van vorige legislaturen) op de eigen schijf waren 
bijgehouden.  
Verslagen die niet meer op de eigen schijf stonden, konden nog gedownload worden van de 
oude website. 
Er is hen ook gevraagd om hun raden hiervan op de hoogte te brengen.  
 
 

1. Goedkeuring en follow up verslagen 

Het GROS verslag van 14 dec 2017 werd via mail goedgekeurd.  
Geen bijkomende opmerkingen. 
 



Dit is op 22 januari ter kennisgeving aan het college voorgelegd en wordt spoedig op de 
website gepubliceerd.  
 
  

2. Gast aan tafel: Annemie Pijcke, bibliothecaris 

2.2. Voortzetting gesprek over criteria selectie van boeken/titels/media voor de 

Bib-GROS-collectie 
 
Er zijn nooit specifieke criteria afgesproken tussen GROS en bib. Bovendien zijn de thema’s 
van GROS de voorbije jaren geëvolueerd. Het is dus goed om er even stil bij staan bij waar 
de GROS-middelen voor aangewend kunnen worden.  
Er is een verschil tussen een ‘normale’ collectie rond ontwikkelingssamenwerking en 
duurzame ontwikkeling die in elke bib zou moeten zitten zoals bijvoorbeeld Picketty, en een 
uitbreiding met GROS-middelen waarbij minder gangbare titels zoals bijvoorbeeld De 

wolkenmuzikant, Exit West en de romans van Mohamed Choukri kunnen aangekocht worden. 
 
Er wordt afgesproken dat  

• Annemie blijft een voorstel voorleggen van aan te kopen titels, zowel boeken als films, 
• suggesties door de GROS-leden ten zeerste worden geapprecieerd, bijvoorbeeld om 

van bepaalde boeken een extra exemplaar aan te kopen met GROS-budget, 
• en dat ze op basis van de aankopen van de voorbije jaren een lijst van 

trefwoorden/rubrieken zal voorleggen waarover de vergadering zich kan buigen. 
 
2.3. Bijgewerkte takenlijst van de GROS-ambtenaar uit 2016 
 
Moet bekeken worden als er een nieuwe vaste secretaris is. De redactie van deze 
(geïmproviseerde) lijst behoeft zeker ook verbetering. 
 
 

3. Adviezen GROS  

 
Het advies inzake wapenstilstandsherdenking is op 22 januari 2018 besproken in het CBS. De 
herdenking op zondag 11 november 2018 zal in het teken van de vrede staan. Frank wordt 
aangeduid als aanspreekpunt voor het college. Annelies zal het collegeverslag doorgeven. 
 
 

4. Subsidies 

 

4.1. Partnersteun  
 
Rein ontving via Joke Muyldermans de verantwoording van de bestedingen van Luc Cannood 
in Rwanda over de steun van Hoeilaart aan Chez Marraine. Het zou goed zijn indien die 
feedback gepubliceerd wordt in bijv De Serrist of VHTG. Zo weten gevers (burgers via GROS, 
theaterbezoekers van MaTTab en schenkers via Repair Café) dat er met hun giften nuttige 
aankopen en verbouwingen zijn gedaan.  
 
4.2. Noodhulp  
 
Geen mededelingen tot dusver. 
 
4.3. Ervaringsreizen jongeren  
 
Geen nieuw verzoek. Rein heeft wel melding gehad van Yentel: ze ontving in 2017 een 
subsidie en ze gaat in 2018 terug naar haar stageplaats in Senegal. Hij heeft haar gevraagd 
over haar indrukken en ervaringen te rapporteren. 
 
4.4. Andere  
 



Maryleen brengt verslag uit over 'Ekimanyelo', de vzw die zij vertegenwoordigt en die 
deelnam aan Wereldfeest Congo. De school in Lodja bevat een kleuter- en lagere school voor 
400 leerlingen, en een secundaire school voor 1100 leerlingen. De school steunt bijna volledig 
op giften. Ekimanyelo vraagt ondersteuning. 
 
Dit verhaal en zijn lokale verankering moeten zoveel mogelijk verspreid worden, bijvoorbeeld 
naar de scholen en Repair Café, die soms zoeken naar een goed doel, op 
Meifeesten/Druivenfestival,…  
 
GROS doneert 1.550 €, het loon van 1 leerkracht gedurende 1 jaar. 
Er komt een artikel in VHTG. Maryleen zorgt voor een artikel in De Serrist. 
 
Maryleen vraagt Greta om op de website bij haar naam in de ledenlijst van de GROS een link 
naar de website van Ekimanyelo te voegen. 
 
Aletha liet per mail weten op de volgende GROS-vergadering, op donderdag 8 maart, de 
LEEFfoundation voor te willen stellen, met de vraag naar subsidie en hulp bij het organiseren 
van een eetfestijn ten voordele van LEEF.  
 
 

5. Communicatie 

 
5.1. werkingsverslagen  
 
Het verslag van 2016 staat op de website. Het concept over 2017 wordt nog geschreven door 
Rein. 
 
5.2. Van Hier Tot Ginder  

 
Carmen bereidt volgende nummer voor. Redactievergadering op 30 januari om 20u. 
 
5.3. Hier Hoeilaart  
 
Rein heeft een artikel geleverd ter aankondiging van de lezing Marleen Temmerman bij GROS 
Tervuren (zie ook punt 7). 
 
5.4. De Serrist 
 
Joke heeft de suggestie gekregen om een publicatie te schrijven over de besteding van de 
opbrengst van de inzameling voor Chez Marraine. 
 
5.5. Memorandum  
 
Rein was aanwezig op de vorming van 11.11.11 gemeenteraadsverkiezingen 2018 
(bijeenkomst woe 24 januari) en onthoudt: 

• De aloude noord-zuidtegenstelling wordt steeds meer vervangen door een mondiaal 
perspectief. 

• Onderwerpen als klimaat en migratie krijgen meer aandacht. Dit veronderstelt dat we 
met andere raden zouden moeten partnerschappen sluiten. 

• De sectorale impulssubsidie (bijv voor loonkost GROS-ambtenaar) is sinds 2016 
vervangen door een algemene uitkering in het Gemeentefonds, waarbij de gemeenten 
totaal vrij zijn in de besteding ervan. 

• De 8 millenniumdoelstellingen (gericht op het Zuiden) zijn nu opgevolgd door 18 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s (gericht op de hele wereld). Ze 
zouden een uitgangspunt kunnen zijn voor het opstellen van een programma van een 
politieke partij, een collegeprogramma, een begrotingstoelichting of een 
coalitieakkoord: de SDG’s omvatten immers alle beleidsterreinen. 

 



Is er aanleiding ‘n nieuw memorandum op te stellen? Het huidige memorandum uit 2012 is 
nog lang niet gerealiseerd. Er wordt afgesproken voor een werkgroep memorandum op 
dinsdag 6 februari. Carmen reserveert het lokaal. Rein zorgt voor de uitnodiging. 
 
 

6. Fairtradegemeente 

 
6.1. Anita belegt nieuwe overlegvergadering in het voorjaar. 
 
6.2. Landkaartje met ft-handelaars op hoeilaart.be is niet meer interactief. Anita geeft het 
door. 
 
6.3. Sequoia ontbreekt nog op Hoeilaart.be (ft- assortiment checken). Idem voor nieuwe 
winkel Holar/Isca. 
 
6.4. Winkelpersoneel Delhaize kan geen fairtradewijn vinden in haar assortiment. Anita gaat 

eens met filiaalleider spreken. 
 
6.4. Het is niet duidelijk in hoeverre het ft-beleid doorgetrokken wordt in de openbare 
aanbestedingen. Dit hoort een onderdeel te zijn in de openbare managementrapportage over 
realisatie beleidsdoelen. 
 
 

7. Activiteiten  
 
7.1. voorbije activiteiten 

 
Nieuwjaarsreceptie adviesraden terugblik : minder volk dan vorig jaar. 
 
Speech receptie CBS: burgemeester wil vaker gesprekken bij interne communicatie in de 
gemeente (in plaats van e-mails) en zet liever in op aantrekken van personeel met 
competenties dan op louter diploma’s. 
 
 
7.2. komende activiteiten 

 

Rein heeft namens GROS steun toegezegd aan publiekswerving voor de lezing van Marleen 

Temmerman bij GROS-Tervuren, zondag 4 maart 2018. 
 
Filmontbijt Jeugdraad: GROS verleent weer zijn medewerking. Vorig jaar leverde dit 128 € 
op. Beatrijs vraagt hen om hun goede doel www.vzworper.weebly.com in al hun promotie 
bekend te maken en nodigt hen uit als gast aan tafel voor de volgende vergadering. 
 
Meifeesten: Het Palestina-programma, zoals GROS het voorstelde aan Doendervolk, kan 
moeilijk op zaterdag 5 mei in de grote tent ondergebracht worden omdat die zoals vorige 
jaren bezet zal zijn door de boekenmarkt van de bib en de speelgoedrommelmarkt van het 
LOK. Bovendien is in een overleg tussen Doendervolk, schepenen en de Dienst Vrije Tijd & 
Welzijn besloten om van de zaterdag een familiedag te maken, met o.a. 
buitenspeeldagactiviteiten en muziekoptreden voor kinderen.  
Er wordt aan GROS voorgesteld om haar programma op zondag te realiseren, aansluitend bij 
de wandelingen en het aperitiefconcert, in de overtuiging dat het dan beter tot zijn recht zal 
komen. 
GROS begrijpt deze gang van zaken niet. Er was vanuit Doendervolk de uitdrukkelijke vraag 
om voor zaterdag een activiteit te voorzien, geen randanimatie. Er is al veel voorbereidend 
werk verricht.  
Samen met de Wereldwinkel gaan ze zich beraden. 
 
Duurzame Doendersdag of Wereldfeest op 6 oktober. Zijn er al wensen / ideeën? 



Nog niet duidelijk of er die dag ook een Repair Café is. Maar er is zeker geen Dag van het 
Welzijn of Feest van de Kinderopvang. 
 
 

8. Financiën stand van zaken 
 
Beatrijs werkt het verslag af. Er staat ongeveer 10.000 € op de rekening. 
 
 

9. Varia 

 

9.1. komende vergaderingen GROS staan op de vergaderkalender 
 
9.2. https://www.hoeilaart.be/nieuws/gratis-vrijwilligersverzekering Is deze opnieuw 
geregeld voor de activiteiten van de GROS en de bij hen aangesloten verenigingen uit 
Hoeilaart? Dit komt aan bod op volgende vergadering.  
 
9.3. onze secretaris: secretariaat en bereikbaarheid? (telefonische bereikbaarheid, beheer 
e-mail, doorgeleiding adviezen naar cbs en raad, website, reservering vergaderruimte, 
sleutel). Dit werd geregeld in punt 0. 
 
9.4. nieuwjaarsreceptie 11.11.11: niemand ging. Evelien Rijnders is de nieuwe 11-
medewerker lokaal mondiaal beleid voor gemeenten in Vlaams-Brabant. 
 
9.5. vierdepijlerdag: Rein, Aletha en Anita gaan op 24 februari. 
 
9.6. Werkvisie Wereldsolidariteit: Dit werd ter info doorgestuurd door Agnes 
 
9.7. Lieve (van Martin Dekegel vzw) is terug uit Sri Lanka. Agnes meldt dat er 2 mensen van 
de Workers Christians Association in het land zullen zijn en naar Hoeilaart (Wereldwinkel) 
komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO DO LIJST 
  
WAT? WIE? RESULTAAT 

  
   
   
Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Sandra tracht hen 

een laatste keer 
hierover te 
contacteren 

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

Beatrijs   

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

Carmen   

Er wordt afgesproken dat Carmen instructie aan De Serrist 
geeft om de resterende exemplaren van VHTG af te 
leveren aan de balie van het GC 

Carmen, 
Jan 

 



Rein maakt een conceptadvies over 11-
novemberherdenking voor de volgende vergadering. 

Rein Ok  

De GROS zou op meifeesten kunnen werken rond SDG’s. 
Eventueel Fanfa kids, kinderkoor (wel duur, iets van € 
1000). Eventueel lokale acteurs die een soort 
straattheater opzetten, bv Tom de cock van Mattab eens 
contacteren of ze kunnen/willen zoiets doen (over de 
SDG’s). Beatrijs bezorgt gsm nummer aan Rein. Beatrijs 
wil wel eens op zoek gaan naar ideeën, zijn nog op zoek 
naar inspiratie bij DV. 

Beatrijs 
Rein 

Alternatieve 
aanpak -> thema 
Palestina 

• Rein stuurt website van de meifeesten door  
• Nawal bekijkt deze en stelt enkele mogelijkheden 

van activiteiten voor. Best ook al doorgeven wat de 
vereisten zijn, bv verkleedruimte, aantal m2 voor 
dansen, etc.. 

• Annelies informeert bij scholen of er Palestijnse 
kinderen in Hoeilaart zijn.  

• Annelies polst al even bij Doendervolk of de idee 
van enkele activiteiten ikv Palestina op zaterdag in 
de tent past in geheel van programmatie 
Doendervolk 

• Nawal kan op een volgende GROS bijeenkomst 
komen om voorstellen te bespreken. Voor Nawal 
zou het beter uitkomen om wat vroeger af te 
spreken, ze werkt in bxl tot 15u. 

Rein, 
Nawal, 
Annelies 

 

De GROS geeft een positief advies met betrekking tot de 
ondersteuning vanuit het gemeentebestuur ten aanzien 
van de Damiaanactie. Jan bezorgt aan college. 
 
Beide scholen nemen hier aan deel. Maar wie trekt? Jan 
informeert bij nationaal wie voor Hoeilaart Damiaanactie 
trekt. 
 

Jan   

VHTG. Het volgend nummer wordt voorbereid in januari. 
Wordt besproken op de volgende GROS vergadering. Rein 
vraagt Carmen een redactevergadering in te richten . 

Rein, 
Carmen 

 

Voor een komende GROS-vergadering: bespreking van de 
rubrieken/trefwoorden die in aanmerking komen voor 
bibaankopen met GROS-budget 

Annemie  

het collegeverslag ivm de wapenstilstandsherdenking 
doorgeven. 

Annelies  

Een artikel in VHTG en in De Serrist over Ekimanyelo. Maryleen  
artikel voor De Serrist over de besteding van de opbrengst 
van de inzameling voor Chez Marraine 

Joke  

Fair Trade: kaartje op website aanvullen 
Contact met Sequoia, Delhaize, Isca/Holar 

Anita  

Contact Jeugdraad ivm goed doel + uitnodigen voor 8 
maart 

Beatrijs  

Financieel verslag Beatrijs  
  
ALGEMEEN 
  

  

Uitbetalingen toelages (zie verslag) Sandra en Beatrijs 
Redactieraden VHTG Carmen 
Agenda en verslagen vergaderingen GROS Annemie / Marijke 
      

 


