
Verslag GROS 22/2/17, 20u 
 
Aanwezig: Beatrijs Dhont, Frank Boel, Maryleen Bockstal, Sandra Vandebroek, Mark D’Haenens, 
Anita Vanthillo, Rein Van Gisteren, Carmen Derudder (verslag),  en Aletha  Walace 
 
Verontschuldigd: Jan Van Damme. Annelies Vanderlinden, Joke Muyldermans, Elke Van Thielen, 
Agnes Van Geyseghem 
 
1. Goedkeuring en follow up verslagen (incl. TO DO) 

· Het vorige verslag van 24/01/2017 is goedgekeurd volgens nieuwe procedure en 
geagendeerd op het college. 

· Een aantal afspraken worden overlopen. Yentl, onze vorige ‘gast aan tafel’ is goed 
toegekomen in Senegal. De SDG's zullen zeker in 2017 wel op de agenda moeten gezet 
worden. Best goed opvolgen, eventueel een onderwerp voor een wereldfeest? 

· Eens navragen wat de afspraken zijn over de fairtradekoffer, Rein en Frank hebben een 
mail gekregen dat dit wordt opgenomen in uitleenlijst van de gemeente. Is goed idee, maar 
de koffer zelf beter in de Wereldwinkel laten staan ivm toezicht, aanvullen materiaal, uitleg 
en verkoop ft-producten. 

· Anita bekijkt voor een nieuwe datum voor de werkgroep rond fairtrade 
· Sandra heeft informatie opgezocht rond de GSM's. Oxfam organiseert dit niet meer. 

Amnesty ook niet. Er wordt verder gekeken. 
  
2. Gast aan tafel –Aletha Wallace uit Hoeilaart i.v.m. haar project in Liberia 

· Aletha is biotechnoloog en onlangs afgestudeerd ‘master management en beleid’, werkt in 
UZ Jette en is vrijwilliger bij o.a. G3W en Tropisch Instituut 

· Onze gast aan tafel licht haar project toe. Zij verzamelt boeken voor een gemeenschap in 
Liberia (Johnsonville). Een eerste zending 3.000 stuks is vorig jaar verstuurd. Deze eerste 
boeken kwamen onder meer van de internationale school St Johns uit Waterloo. 

· Ze is zelf ook in 2016 naar Liberia geweest om ook te bekijken welke noden er zijn. Op die 
manier willen ze niet enkel boeken opsturen, maar andere leermaterialen, ook voor 
docenten en ze wil ook financiering zoeken om een school te bouwen. Onder meer een 
middelbare school in Ieper gaat met de eerste graad een sponsorloop organiseren. 

· Het gaat om Engelstalige boeken, ook Franstalige boeken zijn welkom. Frans is de tweede 
taal. De thema's van de boeken zijn verschillend, alle boeken zijn welkom (boeken voor 
studenten, wetenschappelijke boeken, romans, … ). Ze willen ook kijken om een bibliotheek 
op te zetten zodat de verschillende scholen boeken kunnen uitlenen. 

  
Afspraken: 

• Er wordt aangegeven dat nagevraagd kan worden bij de bibliotheek Hoeilaart of zij 
bepaalde boeken kunnen doneren? Er worden soms wel boeken geschonken. Er zijn ook 
internationale scholen zijn in Bosvoorde, Tervuren, … 

• Aletha bezorgt nog een folder over het project dat ze samen met twee andere 
vrijwilligers heeft opgezet. Ze is momenteel een vzw hiervoor aan het opzetten, dit is 
bijna in orde.  

• Aletha wordt uitgenodigd om over haar ervaringen te komen praten bij de WHO in 
Geneve en eventueel ook in kader van G3W en de People’s Health Movement (PHM). Dit 
gaat door op 26 april in de cafetaria van het GC Felix Sohie. Rein doet het nodige om dit 
te reserveren. (Naschrift Rein: dit wordt de Cafetaria, 20 u) Er worden gerichte 
uitnodigingen gestuurd, maar indien mogelijk in de Hier Hoeilaart (Uit in Hoeilaart) 
opgenomen. Dit gebeurt in samenwerking met de GROS, G3W en de Wereldwinkel. 

  
3. Adviezen & reacties CBS 



· Officiële adviesvraag aan de GROS ivm versnelde procedure verslaggeving adviesraden (cfr. 
reeds bij de Varia besproken op de vorige vergadering) 

  
4. Subsidies 

· Partnersteun - Steun aan Broederlijk Delen: er wordt beslist om 4500 euro te geven als 
partnersteun. 

 
· Noodhulp: 

o Er is hongersnood in Nigeria. Beatrijs zocht uit of hier organisaties zijn die we kunnen 
steunen. O.a. Artsen zonder Grenzen, Unicef en Oxfam Solidariteit. We kiezen om 
750 euro te storten aan Unicef. 

o Somalië: Sandra en Beatrijs bekijken welke NGO hier aanwezig is. Er wordt dan ook 
750 euro gestort. 

· Ondersteuning ervaringsreizen jongeren: op de ontbijtfilm van de Jeugdraad heeft Rani een 
uitgebreid verslag gegeven over haar ervaringen. Daarom is beslist om het laatste deel van 
265 euro te storten. Er wordt contact opgenomen door Beatrijs met Line Coppens om te 
vragen of zij nog een actie onderneemt. Yentl heeft haar eerste deel ontvangen. 

  
5. Communicatie 

· Redactievergadering heeft plaatsgevonden. Carmen overloopt de thema's. Beatrijs geeft 
Rein tip voor persoon interview faire bank. We proberen ook de vooraankondiging van 26 
april (WHO-presentatie door Aletha) op te nemen 

· De vorige keer hebben Anita en Sandra geen exemplaar op hun huisadres in de brievenbus 
ontvangen. Aan het onthaal vrije tijd/GC waren er deze keer geen bijkomende exemplaren 
aanwezig. Er zou aan De Serrist gevraagd moeten worden om restanten te naar het onthaal 
VT te brengen of de overige kunnen opgehaald worden. Ook de Wereldwinkel kreeg deze 
keer geen exemplaren. Kunnen deze ook bij de Wereldwinkel, het onthaal van het 
gemeentehuis, de cultuurdienst, … liggen? Jan checkt 
Carmen vraagt bij Greta na of de mogelijkheid bestaat om het tijdschrift weer digitaal ter 
beschikking te stellen. 

 
6. Hoeilaart Fair trade gemeente 

· De nieuwe Okaywinkel - 2 fairtradeproducten in het assortiment: koffie en chocolade. Deze 
mag opgenomen worden in het kaartje met alle winkels met fairtradewinkel 

· De Carrefour Market sluit binnenkort, de datum is nog niet gekend 
· Carmen doet het nodige om het kaartje aan te passen. 

  
7. Activiteiten 

· Terugblik 
o 1/2/17 MATTAB Keihard Improvisatie tvv Umubano-Bisa/kinderopvangtehuis Chez 

Marraine in Rwanda: 1000 euro verzameld tijdens de avond 
o 5/2/17 ontbijtfilm Jeugdraad: was een groot succes (hoge opkomst). Gebruik van FT 

producten. 
o 16/2: interradenoverleg: het is doorgegaan zonder de gemeentesecretaris. 8 

voorzitters hebben samengezeten en de evaluatie van de adviesraden door de 
Wakkere Burger voorbereid, onder meer de vragen opgesteld. Deze zijn ondertussen 
naar het CBS verstuurd. 

o 18/2 vierdepijlerdag: jaarlijkse ontmoeting tussen Vlaamse vierdepijlerorganisaties. 
Aletha en Rein waren aanwezig. Was leerzame dag. Aangename kennismaking in het 
Vlaams Parlement  gehad met de man achter http://www.worldsbestnews.nl/  

o 21/02: toelichting over de Hoeilaart-app: Rein was aanwezig. We doen hier voorlopig 
niet aan mee omdat eerst het beheer van telefoon en mail weer moet functioneren. 

http://www.worldsbestnews.nl/


Rein heeft ook persoonlijke bedenkingen om gegevens van zijn privéaccount op 
sociale media te gebruiken voor een gemeentelijke adviesraad. De app is van een 
firma die via de gemeente gegevens bemachtigt van burgers die zij kan verkopen aan 
adverteerders. 

· Komende 
o Fairfin infoavond 7 maart 2017: Beatrijs, Frank en Rein zetten de nodige drank koud. 

Er wordt nog gecheckt bij Jan of de zaal gereserveerd is. 
o Deelname GROS aan de meifeesten 2017 

 Wereldwinkel wil deelnemen, ook vragen aan Les Cajoutiers, e.a. 
 Ook als GROS deelnemen, maar eerder beperkt omdat er weinig 

mogelijkheden zijn om onze boodschap goed voor het voetlicht te krijgen. 
Rein geeft onze inschrijving door. 

o Bijdrage aan aperitiefconcert ikv Hoeilaart zomert 2017? Zondag 6/8? We bespreken 
dit tijdens de volgende vergadering omdat het nog niet duidelijk is welk budget er 
beschikbaar is. 

o Wereldfeest 2017: 7/10 in optie, die dag geen andere activiteiten gepland. We 
reserveren deze datum. We werken het programma verder uit.  

  
8. Financiën 

· Stand van zaken: we nemen kennis van het financieel verslag van 2016. 
· Er is 17 februari een overleg geweest met Brecht, de financieel beheerder, Beatrijs, Sandra 

en Rein. 
o Er zal in 3 schijven uitbetaald worden (maart - juni - november) 
o De manier van werken van het financieel verslag mag behouden blijven. De facturen 

moeten ook wel genummerd worden en bij de betaling ook steeds het nummer van 
het factuur noteren. 

o Facturen moeten officieel toekomen op het adres van de GROS. Jan stuurt ze digitaal 
door naar Beatrijs en Sandra. Sandra nummert en betaalt. Als er losse ticketjes 
komen, dan mogen deze aan Sandra bezorgd worden. Wel steeds complete SEPA-
gegevens vermelden als de begunstigde nog niet in onze administratie zit. 

o Het bedrag zal als toelage blijven uitbetaald worden. 
  
9. Varia 

· De Wereldwinkel is gevraagd om op 21 april om op de vrijdagmarkt te staan met een stand. 
Er zou die dag een 'dag van de markt' georganiseerd worden, met o.a. muziek. 

· Aletha Walace ontvangt voortaan ook graag de GROS-stukken. Jan voegt haar toe aan de 
verzendlijst. 

 
 

 
1. TO DO LIJST 

WAT? WIE? RESULTAAT 
 

Fair trade koffer updaten Beatrijs 
en Frank 

Ok  

Checken of kaartje VHTG met fairtradeproducten ook 
op de gemeentelijke website gezet kan worden  

Carmen  

Vergadering voorbereiden Hoeilaart Fair Trade – 
nieuwe datum 

Anita  



Oxfam Solidariteit en. inzameling gsm’s. Contact nemen 
met Het Groene Dal 

Sandra Oxfam 
organiseert dit 
niet meer. 
Amnesty ook 
niet. Er wordt 
verder gekeken. 

Volgend jaar in juni bv via de RLE de lokale 
ondernemers op mogelijkheden ZUIDDAG attenderen  

Jan   

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

Carmen  

Vorming Fairfin 7 maart. Beatrijs en Rein willen het 
initiatief mee organiseren, ze zullen ook contact nemen 
met de spreker om de inhoud van de lezing verder 
scherp te stellen. 

Beatrijs 
en Rein 

Programma 
opgemaakt.  

Finaliseren van het financieel verslag. 
 

Beatrijs Draft op 24/1. Nu 
finaliseren 

redactievergadering VHTG op 9 februari. Op 1 maart 
moeten alle artikels binnen zijn bij Carmen. Er is 
miniredactie op 6 maart.  
 

Carmen Ok  

aangepaste Biblijst aan Annemie sturen + Jan checkt of 
OK 

Anita en 
Sandra  

Ok  

De vraag wordt gesteld in hoeverre er fair trade koffie 
wordt geschonken in de gemeente. Annelies checkt op 
college of er ook FT bonen kunnen gebruikt worden in 
de pelikaan machines. Jan checkt vooraf ook bij de 
secretaris.  
 

Annelies 
en Jan 

OK 
Er wordt Max 
Havelaar koffie 
gebruikt. 

Communicatie van SDG’s via spandoek of iets 
dergelijks. Er wordt gevraagd dat iedereen nadenkt 
over welke interessante communicatiedragers er 
hiervoor zijn. 

Iedereen  

Uiteenzetting Aletha op 26 april ervaringen WHO en 
eventueel ook in kader van G3W en de People’s Health 
Movement (PHM). Promo eventueel via HH. Aletha 
bezorgt folder. Informeren voor schenking van boeken. 

  

Noodhulp Somalië: Sandra en Beatrijs bekijken welke 
NGO hier aanwezig is. Er wordt dan ook 750 euro 
gestort. 

Sandra en 
Beatrijs 

 

Ervaringsreizen jongeren. Er wordt contact opgenomen 
door Beatrijs met Line Coppens om te vragen of zij nog 
een actie onderneemt 

Beatrijs  

Kunnen VHTG ook bij de Wereldwinkel, het onthaal van 
het gemeentehuis, de cultuurdienst, … liggen?  
 

Jan  

Carmen vraagt bij Greta na of de mogelijkheid bestaat 
om het tijdschrift weer digitaal ter beschikking te 
stellen. 

Carmen  

Hoeilaart FT. Carmen doet het nodige om het kaartje 
aan te passen. 

Carmen  



Inschrijving doorgeven aan DVolk voor meifeesten Rein  
Informeren bij Brecht of eerste schijf eerder gestort kan 
worden dan in 2016. Liefst al in maart. Jan checkt 
exacte bedrag toelage van de gemeente aan de GROS 
en informeert de leden 

Jan Ok 
Budget is € 
85.216 
 
Maart ok  

Jan maakt factuur van € 917 op, te betalen door WW 
aan GROS, als bijdrage in de communicatiekost VHTG. 

Jan Ok  

Rein informeert naar de kledijcontainers op 
containerpark, klopt het dat je moet betalen, zelfs als je 
enkel kleren komt brengen? 

Annelies  

 
ALGEMEEN 
 

 

Uitbetalingen toelages Sandra en Beatrijs 
Redactieraden VHTG Carmen 
Agenda en verslagen vergaderingen GROS Jan 
   

 


