
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 19 JUNI 2014 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Maryleen Bockstal, Agnes Van Geyseghem, Sandra Vandebroek, Frank 
Boel, Marc D’Haenens, Anita Vanthillo en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Joke Muyldermans en Carmen De Rudder 
 

1. GAST AAN TAFEL : ELS DE GREEF I.V.M. SPONSORTOCHT VOOR ARTSEN ZONDER GRENZEN 
 
Els De Greef fietst van 3 tot 7 september 2014 door Oostenrijk. De fietstocht is tevens een 
sponsorproject voor Artsen zonder Grenzen : de financiering van studiebeurzen voor de opleiding 
van plaatselijk gezondheidspersoneel (vroedvrouwen, verpleegkundigen, medisch assistenten, 
klinisch medewerkers, laboranten …) in Malawi (Afrika).  
 
De deelnemers aan de fietstocht betalen hun eigen reis en moeten ook sponsoring aanbrengen. Er is 
daarvoor geen minimumbedrag vastgesteld. Els wil geld inzamelen met koekjesverkoop, 
spaghettiavond enz.  
 
GROS vindt het een project dat past binnen de visie van GROS : 

- Artsen zonder Grenzen is een ngo die volledige onafhankelijkheid wil bewaren tegenover 
politieke, religieuze en economische belangen.  

- Met het project in Malawi wordt ervoor gezorgd dat binnen de plaatselijke bevolking meer 
en beter opgeleid verzorgend personeel komt.  

- Via een verslag en foto’s van Els als Cyclosporter voor Artsen zonder Grenzen, kan GROS de 
Hoeilanders sensibiliseren voor de situatie in Malawi. 

 
GROS zal € 1000 storten voor de ‘Cyclosporters voor Artsen zonder Grenzen’. 
Meer info : www.cyclosportersvoorazg.be 
 

2. VERSLAG VERGADERING VAN 20 MEI 2014. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. PARTNERSTEUN – NOODHULP 
 
Steun aan project Filipijnen 
Chantal Poellaer uit Hoeilaart lichtte op de GROS-vergadering van 20 mei 2014 haar plannen toe om 
een speelplein voor straatkinderen in de Filipijnen aan te leggen. Zij stuurde ook meer details over 
het materiaal dat zij hiervoor gaat aankopen. 
 
GROS heeft nog een aantal vragen : 

- Kan dit materiaal in de Filipijnen zelf aangekocht worden? 
- Moeten er ook invoerrechten betaald worden? 
- Belang van duurzaam materiaal. 

 
Er zal opnieuw contact genomen worden met Chantal om een antwoord te krijgen op deze vragen. 
 
Martin de Kegelfonds 
GROS blijft de projecten van het Martin de Kegelfonds (Sri Lanka) volgen. Agnes Van Geyseghem zal 
informatie opvragen. Op basis van deze gegevens zal GROS op een volgende vergadering bekijken 
hoeveel partnersteun dit jaar zal gestort worden aan het fonds. 
 

http://www.cyclosportersvoorazg.be/


4. OVERZICHT GROS-ADVIEZEN EN REACTIES VAN HET CBS. KORT VERSLAG OVERLEG 
ADVIESRADEN EN CBS O.L.V. DE WAKKERE BURGER 

 
GROS stuurde een brief naar het CBS met de vraag naar de stand van zaken van het gemeentelijk 
alcoholbeleid. Tot hiertoe kwam hierop geen antwoord.  
 
Ondertussen werd het nieuwe beleidsplan 2014-2019 op de website gezet. Toch ontbreekt er 
belangrijke informatie o.a. : 

- Inleiding en eerste hoofdstuk 
- Rol van de adviesraden bij de samenstelling van het beleidsplan 
- Bestuurlijke status van het beleidsplan 
- De zoekfunctie is gedeactiveerd. 

GROS zal hierop reageren. Rein van Gisteren maakt een voorstel van reactie op dat tijdens volgende 
GROS-vergadering zal besproken worden. 
 
 
Op 12 juni 2014 was er ook een overleg tussen de adviesraden en het CBS. Enkele conclusies : 

- Aan de raden wordt gevraagd om de adviezen duidelijk aan te geven in hun verslagen of ze 
door te geven via aparte brieven aan het CBS. 

-  Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een sjabloon. 
- Er wordt geopteerd om de adviezen te laten ondertekenen door de voorzitter van de raad 

om alle misverstanden te vermijden. 
- Adviezen moeten gedragen worden door de hele raad. 
- De aanwezigheid van de bevoegde schepen op de raad is wenselijk. 

 
5. COMMUNICATIE 

 
Banners 
De rollupbanner zou best geleverd zijn tegen 27 juli a.s., dan kan die gebruikt worden bij Hoeilaart 
Zomert! op 27 juli. GROS is hier medeorganisator. 
 
Van Hier tot Ginder, juninummer 2014 
Het nummer van de nieuwsbrief wordt positief geëvalueerd. Enige opmerking : steeds zorgen voor 
ondertitels bij de foto’s. 
 

6. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Hoeilaart Zomert! 27 juli 2014 
Organisatie: Cultuurraad met Gros die de toog uitbaat.  
De muziek komt uit Senegal. Benne Bayfall heet de groep, die bestaat uit vier Senegalezen en één 
Vlaamse zangeres, Dominique Meeus. Dominique woont sinds vijf jaar in Senegal en is de stuwende 
kracht achter de idee om met de groep naar Europa te komen.  
 
Wereldfeest op 11 oktober 2014 
Thema : Coöperatief werken. 
Rein van Gisteren maakte al een eerste voorstel voor de talkshow ’s avonds. Op 5 augustus 2014 
komt GROS bijeen met als enig agendapunt de organisatie van het Wereldfeest. 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 



Op de oproep van de Trekkersgroep voor nieuwe leden, kwam geen reactie. Alle Hoeilaartse politieke 
partijen en de Raad voor Lokale Economie zullen aangeschreven worden met de vraag of zij iemand 
kunnen afvaardigden naar de Trekkersgroep. 
 
De groenteverkoop in de Wereldwinkel ligt momenteel stil wegens te weinig aanbod. 
 
Er zal ook een brief gestuurd worden naar het CBS i.v.m. het aankoopbeleid van de gemeente wat 
betreft fairtradeproducten en het gemeentelijk fairtradebeleid in het algemeen. GROS zal ook wijzen 
op het feit dat de gebruikers van het GC Felix Sohie door het exclusiviteitscontract van de gemeente 
met 1 drankhandelaar beperkt worden bij het aankopen van bepaalde dranken. Zo kan b.v. bier met 
fairtradelabel niet geschonken worden in de cafetaria. Rein van Gisteren maakt een voorstel dat op 
volgende GROS-vergadering zal besproken worden. 
 

8. VARIA 
 
De gemeenteraad heeft op 26 mei 2014 kennis genomen van het GROS-werkingsverslag 2013. 
 
Davidsfonds Hoeilaart wil volgend jaar een infoavond organiseren rond Mobile School vzw,  een 
Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Zij ontwikkelen mobiele 
schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden er 
38 mobiele schooltjes in 22 landen, verspreid over vier continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en 
Europa. GROS is bereid te praten over een mogelijke samenwerking bij de organisatie van de 
infoavond. Meer info : www.mobileschool.org 
 
 

http://www.mobileschool.org/

