
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2014 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Agnes Van Geyseghem, Anita Vanthillo, Frank Boel, Elke Van 
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1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2014. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. PARTNERSTEUN – NOODHULP. BESPREKING CRITERIA VOOR PARTNERSTEUN 
 
Rein van Gisteren heeft een discussienotitie van 8 pagina's geschreven over de manier waarop we 
omgaan met de criteria bij het toekennen en afwijzen van GROS-subsidies. Daarin staat dat volgens 
het handvest de GROS twee financiële taken heeft: 
- via een subsidiereglement, alle Hoeilaartse verenigingen die zich bezighouden met 
ontwikkelingssamenwerking in de gemeente financiële en logistieke mogelijkheden geven om een 
werking uit te bouwen; 
- het organiseren van acties om bijkomende financiële middelen te verzamelen ten voordele van de 
projecten van ontwikkelingssamenwerking. 

Rein ziet graag dat we hierover van gedachten wisselen. Dat gebeurt een volgende vergadering als de 
penningmeester er ook is. Doen we het goed? Doen we de goede dingen met het vertrouwen dat de 
GROS krijgt? Werken we transparant genoeg? Voldoen alle subsidieontvangers aan hun 
verantwoordingsplicht? Moet er wat wijzigen als het handvest ooit herschreven wordt? 

In het stuk zelf staat het zo: Voeren we de richtlijnen goed uit? Zijn de criteria die we hanteren 
werkbaar? Werken we transparant en controleerbaar? Zijn we resistent tegen vriendjespolitiek? 
Voldoet onze verslaglegging? Onderkennen we onze kwetsbare plekken? Krijgen we voldoende 
inzicht in de door de gesubsidieerde partners geleverde inspanningen en resultaten? En vooral: waar 
kan 't beter? Dit overigens zonder overdreven eisen te stellen aan de inzet van de 
wereldverbeteraars die bij ons een subsidie aanvragen." 
 
Verder beslist GROS volgende bedragen voor partnersteun uit te keren : 

- € 2000 aan Wereldsolidariteit. Agnes Van Geyseghem zal informeren of deze ngo in 2015 een 
activiteit kan organiseren in Hoeilaart. Wereldsolidariteit is trekker van de Schone Kleren 
Campagne waaraan GROS ook meewerkt. 

- De opbrengst van de tooguitbating van het Wereldfeest 2014 - € 1000 – aan G3W. 
 
Er zal ook contact genomen worden met Chantal Poellaer i.v.m. het aanleggen van een speelpleintje 
voor de straatkinderen in de Filippijnen. GROS wil dan bekijken of dit project financieel kan gesteund 
worden. 
 

3. OVERZICHT ADVIEZEN AAN HET CBS 
 
GROS stelt vast dat er nog geen antwoord van het CBS is gekomen op het GROS-advies i.v.m. het 
gemeentelijk fairtradebeleid en de opmaak van de gemeentelijke meerjarenplanning. 
 



4. COMMUNICATIE 
 
Er is een interview verschenen in De Serrist met Joke Muyldermans. Zij organiseert op 22 december 
2014 in het GC Felix Sohie een theatervoorstelling met MaTTab (improvisatietheater) in het kader 
van de actie Music for Life. De opbrengst van de avond gaat naar het project Impore – Chez Marraine 
(Rwanda). 
 
Op donderdag 22 januari 2015 komt de redactieraad van de GROS-Nieuwsbrief Van Hier tot Ginder 
bijeen. Suggesties voor artikels in de eerste nieuwsbrief van 2015 : 

- Sint-Clemensschool zamelde geld in voor de aanleg van 1 waterput in Sri Lanka. 
- Chantal Poellaer zorgde voor een speelpleintje voor straatkinderen in de Filippijnen. 

 
5. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 

 
Theatervoorstelling MaTTab tijdens de actie Music for Life – 22 december 2014 
Joke Muyldermans organiseert deze avond ten voordele van het project Impore – Chez Marraine in 
Rwanda. De kaartenverkoop loopt goed. Alle GROS-leden zijn welkom om te helpen bij de kassa en 
de tooguitbating. 
 
Nieuwjaarsreceptie adviesraden – 4 januari 2015 
Voorzitter Rein van Gisteren zal het publiek verwelkomen. Hij zal in zijn speech verwijzen naar 2015 – 
Jaar van de Millenniumdoelstellingen.  
 
Toast Literair – 18 januari 2015 
GROS zal samen met de bib een kleine publieksactiviteit organiseren. De winnaars krijgen een GROS-
boek. 
 
Meifeesten 2015 – 9 en 10 mei 2015 
Er zijn verschillende suggesties voor medewerking van GROS aan de organisatie van de Meifeesten : 

- Workshops b.v. Thaise groenten als versiering, muziekinstrumenten uit groenten maken 
zoals drummen met kalebassen of kokosnoten 

- 11.11.11-soep met ‘lelijke groenten’ 
- Optreden met Peter Schneider, La Nouvelle Filibuste … 
- New B : presentatie nieuw 'fair' betaalmiddel (of reclame voor Ello Mobile) 

Er zal bekeken worden met de organisatoren welke suggesties in het programma van de Meifeesten 
2015 passen. 
 

6. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Sinds een aantal jaren verkoopt 3WPlus via Wereldwinkel Hoeilaart groenten en fruit die geteeld 
worden in de serres van Kelleveld (Hoeilaart) en Solheide (Overijse). Er is nu een overeenkomst 
opgesteld tussen 3WPlus en Wereldwinkel Hoeilaart waarbij de verkoop zo geregeld wordt dat die 
ook voldoet aan de voorwaarden van het Voedselveiligheidsagentschap. 
 
De Trekkersgroep Hoeilaart FairTradeGemeente komt begin februari 2015 opnieuw bijeen. 



 
7. VARIA 

 
GROS zal informeren bij Amnesty International of de inzamelactie van GSM’s ten voordele van de 
organisatie opnieuw opgestart is. 
 
 
 
 
 
 
Rein van Gisteren       Beatrijs DHONT 
Voorzitter        Secretaris  
 


