
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2013 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Carmen De Rudder, Maryleen Bockstal, Frank Boel, 
Joke Muyldermans, Els Uytterhoeven, Agnes Van Geyseghem en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Marie-Paule Bockstal, Marc D’Haenens en Sandra Vandebroek 
 
 

1. GAST AAN TAFEL 
 
Wegens onvoorziene omstandigheden is er geen ‘Gast aan Tafel’. Op de volgende GROS-vergadering 
van 7 november 2013 zal een personeelslid van Het Groene Dal aanwezig zijn. 
 

2. VERSLAG VERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
Voor volgende vergadering zal een stand gemaakt worden van de GROS-financiën. Dan kan bekeken 
worden welke projecten financieel zullen gesteund worden. 
 

4. WEBSITE 
 
Er zal een stramien gemaakt worden voor de info over de verenigingen, aangesloten bij GROS. Deze 
gegevens zullen dan op www.hoeilaart.be gezet worden. Vervolgens zullen alle links naar externe 
websites bekeken worden. 
 

5. TERUG- EN VOORUITBLIK VAN DE ACTIVITEITEN 
 
INFOCURSUS VVSG 

Op 8 oktober startte de cursus ‘Online basisvorming gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking’ voor 
gemeentelijke ambtenaren ontwikkelingssamenwerking, schepenen ontwikkelingssamenwerking, 
vrijwilligers betrokken bij het gemeentelijke beleid ontwikkelingssamenwerking, ambtenaren en 
schepenen van andere beleidsdomeinen met interesse in of betrokken bij de stedenband of bij 
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. Er wordt een online vormingspakket aangeboden in 
vier modules van telkens drie weken:  

1. Gemeenten en ontwikkelingssamenwerking 
2. Sensibilisatie 
3. Capaciteitsopbouw 
4. Stedenbanden 
 
De online vorming zal in totaal ongeveer 12 weken duren. Een aantal GROS-leden zullen deze 
vorming volgen. 

 
HOEILAART GEZOND 
Op 30 september 2013 is er opnieuw vergaderd over de herwerking van het alcoholcharter. 
Binnenkort wordt de nieuwe tekst voorgelegd aan de adviesraden. 
 

http://www.hoeilaart.be/


VERZOEK STEDENBAND MET BOTRO – IVOORKUST 
Het CBS heeft kennis genomen van het antwoord van GROS op het voorstel om samen te werken 
met Botro – Ivoorkust. Het standpunt van GROS dat er geen link is tussen Hoeilaart en Botro en dat 
er dan ook geen financiële steun voorzien wordt voor projecten in deze stad in Ivoorkust, wordt 
gedeeld door het CBS. 
 
BBC EN MEERJARENPLANNING 
De Meerjarenplanning van de gemeente Hoeilaart zal op de vergadering van 7 november aan GROS 
ter advies voorgelegd worden. 
 
WERELDFEEST OP 12 OKTOBER 2013 
De laatste afspraken i.v.m. de organisatie van het Wereldfeest op 12 oktober 2013 worden gemaakt. 
 

6. VAN HIER TOT GINDER 
 
De inhoud van de nieuwsbrief VAN HIER TOT GINDER, 2013, 4 wordt overlopen : 

- 11.11.11-campagne : toelichting van het thema 
- 11.11.11 in Hoeilaart 
- Biobrandstof 
- Voedselverspilling 
- Bezoek uit Sri Lanka + aankondiging van de zoektocht van de Jeugdraad ten voordele van vzw 

Martin De Kegel 
- Wereldwinkelnieuws : Lake Kivukoffie 

 
De nieuwsbrief zal verdeeld worden in de week van 28 oktober 2013. 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE + TREKKERSGROEP 
 
Joke Muyldermans, coördinator Trekkersgroep, zal een datum bepalen voor een volgende 
vergadering van de groep. 
Agenda : 

- Evaluatie van de groenteverkoop uit de serres van Kelleveld 
- Mogelijkheid om met de Hoeilaartse restaurants een FT-menu uit te werken. 

 
8. VARIA 

 
BEREKENING 0,7% 
Op de gemeenteraadszitting van 23 september 2013 werd geïnformeerd naar de cijfers met 
betrekking tot de betoelaging van GROS, met verklaring inzake de evolutie. GROS is ook 
geïnteresseerd in deze cijfers en vraagt hierover verduidelijking. Schepen Els Uytterhoeven zal dit 
verder nakijken. 
 
WERKING GROS IN 2014 
Een aantal thema’s die in het verleden behandeld zijn, moeten opnieuw bekeken en uitgediept 
worden : 

- Schone Kleren Actie 
- Gemeentelijk aankoopbeleid 
- Fair Trade bij verenigingen en raden 
- FT-producten geschonken door het gemeentebestuur. 

De bedoeling is dat in 2014 op de GROS-vergaderingen rond deze thema’s zal gewerkt worden. 
Daarvoor zullen op een volgende GROS-vergadering de nodige afspraken gemaakt worden. 


