
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 16 APRIL 2014 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Carmen De Rudder, Frank Boel, Maryleen Bockstal, Sandra 
Vandebroek, Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Joke Muyldermans, Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Els Uytterhoeven, 
Marc D’Haenens 
 

1. GAST AAN TAFEL : MARTIJN KAYAERT - DAMIAANACTIE 
 
Martijn Kayaert uit Hoeilaart vertrekt eind juni 2014 met een 7-tal vrijwilligers voor een aantal weken 
naar Congo om deel te nemen aan een bouwkamp van de Damiaanactie. Er zal gewerkt worden aan 
een gezondheidscentrum : 

- Bouw van een overdekte wachtzaal 
- Uitbouw van een laboratorium 
- Renovatie van een sanitair blok. 

Totale kostprijs van deze werkzaamheden : € 60 000. Het gebouw is eigendom van de Congolese 
staat maar wordt beheerd door de Damiaanactie. 
 
Martijn betaalt zelf de reis- en verblijfskosten (€ 1700) en moet minstens € 700 sponsoring voor het 
project aanbrengen. Hij zet hiervoor verschillende acties op touw : 

- Verkoop van een speciaal gebrouwen bier (“Kater Damiaan”) 
- Gift vragen via mail aan familie en vrienden 
- Verkoop van spek met eieren op een aantal activiteiten 
- Schenking van de winst van de Meifeesten door de vzw Doendervolk. 

 
Daarnaast wil Martijn via de lokale media sensibiliseren en motiveren om mee te werken aan de 
Damiaanactie. 
 
Martijn wou reeds lang vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland. Hij is via vrienden bij de 
Damiaanactie terecht gekomen. Het tijdstip van dit bouwkamp paste ook goed in zijn agenda. 
 
Martijn heeft recht op een subsidie voor ervaringsreizen jongeren. Omdat GROS het een goed project 
vindt, zal € 1000 euro gegeven wordt. Dit bedrag kan door Martijn worden besteed aan zijn reis en 
verblijf en aan het project. Als tegenprestatie zorgt Martijn voor foto’s van het project en een verslag 
van zijn ervaringen in Congo. 
 

2. VERSLAG VERGADERING VAN 18 MAART 2014 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. WERKINGS- EN FINANCIEEL VERSLAG 2013 
 
Er worden nog een aantal opmerkingen geformuleerd. Het werkings- en financieel verslag 2013 zal 
aangepast worden en ter kennisgeving voorgelegd worden aan de gemeenteraad.  
 

4. PARTNERSTEUN EN NOODHULP 
 
In 2013 heeft GROS financiële steun verleend aan een aantal projecten en acties o.a. Music for Life 
van Studio Brussel. Sommige GROS-leden hebben kritiek op het format dat voor deze actie gebruikt 
werd in 2013 : tijdens deze editie konden de luisteraars kiezen uit meer dan 700 goede doelen 
waarover eigenlijk weinig informatie gegeven werd. Op die manier werd er minder aan sensibilisering 



gedaan dan in de vorige edities waarbij rond 1 centraal thema werd gewerkt. Er wordt voorgesteld 
om in de komende maanden na te denken over de vraag of GROS op een goede manier partnersteun 
verleent. Eventueel kunnen een aantal criteria opgesteld worden. 
 
De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek is zeer onstabiel. Door de voortdurende gevechten 
zijn veel mensen op de vlucht. GROS volgt de toestand en zal in de komende weken bekijken of 
noodhulp moet gegeven worden aan de bevolking van dit Afrikaans land. 
 

5. REACTIE VAN HET CBS OP VERSCHILLENDE GROS-ADVIEZEN 
 
GROS overloopt de lijst van de adviezen die gestuurd werden naar het CBS en de reactie hierop. 
 

 ONDERWERP DATUM REACTIE CBS 

1 Berekening 0,7% 12 november 2013 22 november 2013 

2 Meerjarenplanning 2014-2019 28 november 2013  

3 Alcoholcharter Besproken op 
vergadering van 12 
februari 2014 

 

4 Wijzigingen politiereglement 20 maart 2014  

5 Nieuwe promofilm 24 maart 2014  

 
Op de meeste GROS-adviezen is nog geen reactie gekomen van het CBS. Binnenkort vinden de 
Meifeesten plaats met op het programma o.a. een wiskey tasting. De vraag wordt gesteld of een 
dergelijke activiteit past binnen het nieuwe alcoholbeleid. Het is ook niet duidelijk of het nieuwe 
alcoholcharter reeds is goedgekeurd door de gemeenteraad. GROS zal aan het CBS naar de stand van 
zaken vragen. 
 

6. COMMUNICATIE 
 
BANNERS 
GROS bespreekt de verschillende voorstellen voor het aanmaken van promotiemateriaal. Voor 
volgende zaken zal een offerte gevraagd worden : 

- Rollup-banner met GROS-logo + FairTradeGemeente-logo 
- Strandvlag met tekst ‘Een betere wereld begint hier’ + GROS-logo 

Indien mogelijk zal dit materiaal reeds gebruikt worden tijdens de Meifeesten. 
 
VAN HIER TOT GINDER 
Op 29 april vergadert de redactieraad voor de samenstelling van de Nieuwsbrief, 2014, 2. Van Hier 
tot Ginder zal verspreid worden eind juni 2014. 
 

7. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
GROENTEVERKOOP IN WERELDWINKEL 
De groenteverkoop door 3WPlus in de Hoeilaartse wereldwinkel is opnieuw gestart. De 
communicatie zowel naar de klanten als naar de wereldwinkel verloopt moeizaam. Dit jaar is een 
keer alleen facebook gebruikt om klanten te attenderen op nieuwe aanvoer (omdat de e-
mailadressen niet bij de juiste persoon beschikbaar waren. In het verleden kregen de klanten een 
mail, telkens wanneer er groenten verkocht werden. 
 



GROS stelt voor om met mails te blijven werken. Aan 3WPlus zal gevraagd worden of het mogelijk is 
om zelf mails te versturen naar de wereldwinkel en naar de klanten. De Trekkersgroep zal dan het 
mailbestand doorgeven aan 3WPlus. 
 
INTERRADENOVERLEG OVER BEVRAGING DE WAKKERE BURGER 
De adviesraden hebben op 1 april 2014 met de verantwoordelijke van De Wakkere Burger de 
resultaten van de bevraging besproken. Enkele belangrijke conclusies : 

- De adviesraden willen meer inspraak in het gemeentelijk beleid. 
- Zij willen van het CBS duidelijke adviesvragen. 
- Zij vragen genoeg tijd om de adviezen met de nodige argumenten te funderen. 
- Zij verwachten ook feedback van het CBS na het uitbrengen van de adviezen. 
- Er moeten afspraken gemaakt worden i.v.m. de manier waarop de adviezen doorgegeven 

worden aan het CBS : via brief of via aanduiding in het verslag. 
- De adviesraden zoeken steeds naar een zo groot mogelijk draagvlak bij het geven van de 

adviezen. 
- Zij verwachten van het CBS belangstelling en waardering voor hun vrijwillige inzet. 

 
Het volledig verslag van de vergadering zal doorgestuurd worden naar de GROS-leden. 
 
STARTVERGADERING ZADENBIB 
Op 4 april 2014 was er een startvergadering voor de Zadenbib in Hoeilaart. In een ‘Zadenbib’ kan je 
gratis zaden ontlenen. Deze bib werkt zonder uitleentermijn of boetes. Het enige wat gevraagd 
wordt, is dat de klanten proberen om zelf zaden te oogsten van planten uit hun tuin om deze aan de 
bib te schenken. Start in Hoeilaart op woensdag 30 april 2014.  
Met de Zadenbib kan de ontlener zelf bloemen, groenten en fruit kweken. Dit kadert ook in criterium 
6 van de campagne FairTradeGemeente dat lokale consumptie en productie van duurzame 
voedingsproducten aanmoedigt. 
 
SOLIDAIRE MAALTIJD 
Op 6 april 2014 werd de Solidaire Maaltijd van Broederlijk Delen georganiseerd in Het Lindenhof. Er 
was meer interesse dan de vorige jaren met als gevolg een grotere opbrengst. 
 

8. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
INFOVERGADERING OP 23 APRIL 2014 : WERELDWATERDAG@SCHOOL IN 2015 
In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om 
vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen 
om op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. 
Voor de editie van 2015 (het laatste jaar van de millenniumdoelstellingen) worden alle zeilen bijgezet 
om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Kleur Bekennen, Milieuzorg op School, PROTOS, 
 GoodPlanet, Bevrijde Wereld en Aqua Flanders zijn momenteel volop bezig om 
Wereldwaterdag@school 2015 inhoud en vorm te geven. 
Scholen worden voor het derde jaar op rij opgeroepen om op vrijdag 20 maart 2015 een ‘Walk For 
Water’ te organiseren, met als kernboodschap: Proper water voor altijd en voor iedereen. 
Op 23 april 2014 is er een ontmoetingsdag voor GROS-sen en lokale besturen om over dit initiatief 
meer info te geven. De uitnodiging zal doorgegeven worden aan Anita Vanthillo, verantwoordelijke 
scholenwerking binnen GROS. 
 
DESTINY AFRICA OP 30 APRIL 2014  
Zoals reeds aangekondigd treedt dit koor op in de theaterzaal van het GC Felix Sohie ten voordele 
van Kampala Children’s Centre in Oeganda. 
 



FAIRTRADEDAY OP 10 EN 11 MEI 2014 
De Wereldwinkel zal tijdens de Meifeesten en in het kader van de FairTradeDay de Zuidpoll 
organiseren op 10 mei in de serre van het GC Felix Sohie en op 11 mei aan het gemeentehuis en aan 
het Bosmuseum in Groenendaal (tijdens activiteit van 5 voor 12). Voor meer info: zie 
www.fairtradeday.be 
 
HOEILAART ZOMERT 
Op 27 juli 2014 treedt op initiatief van de Hoeilaartse Cultuurraad en in het kader van HOEILAART 
ZOMERT de groep Benne Bayfall op. De zangeres van deze groep, Dominique Meeus uit Bonheiden, 
woont sinds 5 jaar in Senegal. Zij is de stuwende kracht achter het idee om met de groep naar Europa 
te komen. Naast de exotisch klinkende muziek met de opzwepende ritmes, die doen denken aan 
zomerse zandstranden op een verafgelegen eiland, is dit ook een groep met een verhaal. Dominique 
vertelt tijdens een optreden het verhaal van deze 5 muzikanten. GROS zal op vraag van de 
Cultuurraad hieraan meewerken. Hiervoor worden later de nodige afspraken gemaakt. 
 
WERELDFEEST 2014 
De bankenbijeenkomst die gepland was voor 6 mei 2014, gaat niet door wegens te weinig tijd voor 
de voorbereiding. Het thema ‘Fair bankieren’ kan eventueel uitgewerkt worden tijdens het 
Wereldfeest 2014 op zaterdag 11 oktober. Op de volgende GROS-vergadering zal bekeken worden 
hoe het Wereldfeest kan georganiseerd worden. 
 
2015 : EUROPEES JAAR VOOR ONTWIKKELING 
Sinds een aantal jaren kiest de Europese commissie een jaarthema. 2013 was het Europese jaar van 
de burger, 2014 is het Europese jaar van de combinatie van werk en gezin. Op 3 april keurde het 
Europese parlement het thema voor 2015 met grote meerderheid goed. In het jaar dat de 
Millenniumdoelstellingen aflopen en plaats moeten maken voor de nieuwe duurzame 
ontwikkelingsdoelen, trekt Europa deze kaart: Europees jaar voor ontwikkeling. GROS zal bekijken in 
hoeverre rond dit thema ook een activiteit in Hoeilaart kan uitgebouwd worden. 
 

9. INZAMELING GSM’S VOOR AMNESTY INTERNATIONAL 
 
GROS wil samen met de Milieudienst de inzamelingsactie van oude GSM’s ten voordele van Amnesty 
International opstarten. Concreet komen er enkele verzamelpunten in gemeentelijke gebouwen 
(zoals Gemeenschapscentrum Felix Sohie, Gemeentehuis, Kasteelhoeve, ev. de wereldwinkel). De 
verzameldozen worden voorzien van stickers en worden bekendgemaakt aan de hand van affiches.  
Start van de actie : Meifeesten 2014. GROS bekijkt of een AI-lid uit Hoeilaart wil meewerken aan het 
bekend maken van deze actie. Meer info over de verdere uitwerking volgt. (Naschrift 29/4/2014: als 
gevolg van een vergunningsprobleem dat de OVAM niet tijdig kan oplossen zal de actie pas later 
starten.) 

http://www.fairtradeday.be/
http://eyf2014.wordpress.com/european-year-2014/

