
Verslag GROS 24/4/17, 20u - voorstel 
 
Aanwezig:  Beatrijs Dhont, Frank Boel, Rein Van Gisteren, Aletha  Walace, Elke Van Thielen, Agnes 
Van Geyseghem, Carmen Derudder, Mark D’Haenens, Anita Vanthillo, Jan Van Damme (verslag). 
Gasten: Regina Vanherentals en Dirk Liveyns 
 
Verontschuldigd: Annelies Vanderlinden, Maryleen Bockstal, Sandra Vandebroek 
 

1. Goedkeuring en follow up verslagen (incl. TO DO) 
 

• GROS 23/3/17: werd via mail goedgekeurd 
• Follow up punten 

 
Zuiddag/Youca: scholieren komen een dagje werken en staan hun loon/vergoeding af voor een 
project in het zuiden. Het gaat dit jaar door op donderdag 19 oktober. De gemeente heeft vorig jaar 
twee scholieren ingeschakeld die hebben geholpen bij het dorpsrestaurant. Dit was een positieve 
ervaring, en de gemeente zou dit willen herhalen. Mogelijk kan de GROS ook scholieren inzetten 
en/of de kost betalen van een sociale organisatie die wel een plaatsje en een taak heeft maar geen 
budget hiervoor. Dit wordt besproken op een volgende vergadering. Jan informeert de RLE over het 
project.  
 
Evaluatie met De Wakkere Burger: De burgemeester heeft aan Annelies doorgegeven dat de 
opmerkingen uit de brief van de adviesraadvoorzitters worden meegenomen in de evaluatie. Rein 
stelt dat er geen verslag werd gemaakt van de  bijeenkomst college met de voorzitters, die er is 
gekomen in respons op de brief van de adviesraden en dat er een verslag zou gemaakt moeten 
worden. Jan heeft geen zicht op de timing van de evaluatie (ondertussen navraag gedaan – wnd. 
Gemeentesecretaris Bram Wouters heeft reeds enkele keren Wim Van Roy telefonisch proberen te 
bereiken om een afspraak te maken, maar heeft hem nog niet kunnen vast krijgen). 
 
Kledijcontainers. Annelies geeft via Jan door dat deze zijn verplaatst naar omgeving Park en 
Vlaanderveld. De opbrengst voor de gemeente van deze containers (3-4.000 €) zal besteed worden 
aan klimaatacties, fietsenstallingen, e.d. Greta heeft een artikel gemaakt hierover voor de volgende 
Hier Hoeilaart. 
 
2. Gast aan tafel  
 
Regina Vanherentals en Dirk Liveyns lichten hun deelname aan de Oxfam trailwalker toe. Met 4 
deelnemers, waarvan drie van Hoeilaart, zullen ze 100 km gaan stappen in de Hoge Venen. Bedoeling 
is dat ze voor minstens 1500 euro sponsorgeld ophalen. Ze hebben momenteel reeds 410 euro 
verzameld. Er wordt met de vergadering gebrainstormd over mogelijkheden om geld in het laadje te 
brengen (verkoop wafeltjes op meifeesten –wereldtent; een toog uitbaten; rechtstreekse financiële 
steun van de gros, in VHTG initiatief bekendmaken, etc.) 
 
De vergadering beslist, zoals ook in het verleden bij gelijkaardige projecten het geval is geweest, het 
Oxfam Trailwalker initiatief met 1500 euro te steunen, op voorwaarde dat ze aanwezig zijn op de 
meifeesten, en nog een andere activiteit, ze meewerken aan een artikel in VHTG en een 
terugkoppeling verzorgen op het wereldfeest. 
 
3. Adviezen & reacties CBS 
 
4. Subsidies 
4.1. Partnersteun 



Maryleen gaat het afrekeningsdossier binnenbrengen voor Broederlijk Delen. 
Beatrijs vraagt of een deel van de subsidie reeds kan uitgekeerd worden aan de Wereldwinkel. De 
vergadering gaat akkoord. Tijdens de volgende vergadering dienen ook de andere vormen van 
partnersteun besproken te worden (Beatrijs). 
 
4.2. Noodhulp 
 
De actie 1212 is weinig in de media geweest. In de Nederlandse media werd hier veel meer aandacht 
aan besteed. 

 
4.3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 
 
Zie: gasten aan tafel van komende vergaderingen. 

 
Rein heeft nieuws dat Yentel binnenkort even terug naar België komt, en (via haar moeder) een actie 
organiseert om t-shirts in te zamelen. Ze heeft reeds 100kg ingezameld en sponsoring van een 
verzekeringsmaatschappij om de transportkost te betalen. Yentel is nog op zoek naar extra donaties. 
De ervaringen met de lokale partner ter plaatse zijn niet zo positief. Yentel is op eigen initiatief op 
zoek gegaan naar een andere lokale organisatie en daar elders gaan werken.  
 
Het is belangrijk om Yentel indien nodig te helpen om deze problemen door te geven aan de eigen 
vzw die haar heeft uitgestuurd (Afractie). Rein plant een interview met haar in voor VHTG of  De 
serrist. De vergadering gaat niet in op haar vraag naar een bijkomende donatie. 
 
4.4. Andere  
 
5. Communicatie 
 
Er is persbericht verspreid in het kader van de noodhulp 1212. Er is een flyer verspreid voor de 
infoavond op 26/4, alsook bericht in De Serrist, hoeilander.be en Hier Hoeilaart. 
 
Er is communicatie geweest over het groenteproject 3W+ met distributie door de Wereldwinkel. De 
kwaliteit van het witloof was niet goed, maar de bestellingen lopen goed. 
 
VHTG planning:  

• 26-27/6 verspreiding;  
• 20/6 bij de serrist;  
• 5/6 alle artikels binnen  
• 15/5  Redactieraad 

Carmen zorgt voor sleutel/zaal en stuurt uitnodiging. 
Thema: Oxfam, opbrengst Broederlijk Delen, MVO scan,.. 
 
6. Hoeilaart fairtradegemeente 
 
Carrefour is gestopt als FT partner. De Okay heeft slechts twee FT producten; koffie en 
chocoladerepen. Carmen geeft dit door aan Greta 
 
Binnenkort dient er mogelijk info doorgegeven te worden in verband met het verlengen van de titel 
fairtradegemeente. Er is hier momenteel nog geen vraag over binnengekomen via gros mailadres. 
 
Holar & Isca gaat het aantal wijnen in hun aanbod reduceren, hopelijk niet de FT-wijn die veel door 
verenigingen wordt afgenomen. 



 
Van 4 -14 oktober is het FT week, met o.a. speciale aanbiedingen van de Wereldwinkel en mogelijk 
andere acties (bv FT koken in De Wijnstok). 
 
7. Activiteiten 
7.1. Terugblik 

• 29/3 Rudy Vranckx, GROS Tervuren. Er waren een 300-tal deelnemers voor een 
indringende presentatie.  

• 9/4 solidaire maaltijd, Broederlijk Delen. Mooie opkomst en opbrengst.  
 

7.2. Komende 
• 26 april cafetaria GC, “Wie is er de baas over onze gezondheid?” Infoavond WHO 

beleid. Er zijn 5 leden van de gros aanwezig. Beschikbaarheid beamer, micro,.. nog te 
bespreken met onthaalmedewerker Wim. 

• Meifeesten 2017: er zal 1 grote tent via de scouts (gratis) beschikbaar zijn voor de 
Wereldtent. Deelnemers: GROS, WW (kinderactiviteit met WW producten), vzw 
Martin De Kegel, Oxfam trailwalkers, Les Cajoutiers (Rein checkt nog bij Luc). 
Afspraak om 10u30 om op te bouwen. Rein checkt ook bij Chantal Poelaer of ze wil 
deelnemen. Er zal ook een Braziliaans groepje komen spelen (14-17u), voor € 375. 
Beatrijs zal nog Regina informeren dat ze er moeten zijn om 10u30. Jan checkt de 
spandoeken GROS, de beachvlag, FT vlaggen en GROS folders. Er wordt ook gevraagd 
om zelf verlengkabels mee te brengen en inkledingsmateriaal (vlagjes,..).. 

• 1 mei, Cuba, 5 voor 12. Paaseitjesactie voor ICS telde landelijke opbrengst van 13.000 
euro. 

• 13 mei Werelddag van de FT, WW. Thema: herschrijf de handelsregels, een delegatie 
gaat met EU parlementsleden praten  en in de namiddag zijn er wandel- en 
fietstochten (ism Overijse, Tervuren en Kortenberg). Van 12 tot 15 uur krijgen de 
deelnemers een gratis  picknick in Duisburg (pachthof Stroykens). Bedoeling is om 
zoveel mogelijk km ’s te verzamelen. Inschrijven kan in de Wereldwinkel.  Rein maakt 
dit initiatief bekend via de Uit agenda. 

• 3 mei voorbereidende vergadering/inspiratieavond van 11.11.11 in Leuven. Het 
thema dit jaar is migratie. Rein zal gaan en neemt voorafgaand hieraan ook deel aan 
een overleg over de gemeenteraadsverkiezingen en ontwikkelingssamenwerking 

• 16 mei 11.11.11, Schaarbeek diverse lezingen in Area 42 door oa de minister van OS. 
• 30 april, Multiculturele happening van het Willemsfonds 
• 12 mei, overhandigen opbrengst Repair café aan Les cajoutiers (300 euro). 
• 16 mei Gros Tervuren, wereldfilm  
• 7 oktober Wereldfeest GROS 2017 cfr. Voorstel Agnes- Jacques Vanderborcht om in 

Hoeilaart iets te doen over schone kleren in de sport. Er zal een standje zijn waar 
promotie wordt gemaakt voor schone kleren in de sport (initiatief van 
Wereldsolidariteit).  

• 19 oktober Zuiddag/youca 

 
8. Financiën GROS 

 
9. Varia 



• Suggesties voor een volgende gast aan tafel? Op 23/5 komt Martijn Kayaert en op 21/6 Laura 
Derom (beiden in het kader van een toelage ervaringsreizen). 

• Oxfam heeft een nieuw lessenpakket voor lagere scholen 5-6e leerjaar. Misschien is het 
zinvol om betrokkenen van de Hoeilaartse scholen uit te nodigen en hen het pakket voor te 
stellen. Daarnaast kan er ook aan hen gevraagd worden wat hun vragen en verwachtingen op 
dit vlak zijn, wat ze aan mondiale vorming doen (wat de eindtermen zijn). Anita checkt of ze 
kunnen aanwezig zijn op 23/5. 
 

• Suggesties voor aankoop boeken Bib. Eventueel ook films aankopen? Mooov organiseert 
filmfestivals in verschillende steden met veel films uit de Derde Wereld. Informeren of 
Annemie alvast kan nagaan welke films er op dvd beschikbaar zijn. Zie www.mooov.be 

 
• Agnes geeft door dat ze niet aanwezig kan zijn op de volgende vergadering. 

 
10. TO DO LIJST 

WAT? WIE? RESULTAAT 
 

Vergadering voorbereiden Hoeilaart Fair Trade – nieuwe 
datum 

Anita  

Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Oxfam neemt 
nog contact met 
Sandra hierover 

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  

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

Iedereen  

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

Beatrijs Geen reactie van 
Line. Annelies zal 
eens proberen 
via haar ouders 

Tijdens de volgende vergadering dienen ook de andere 
vormen van partnersteun besproken te worden 
 

Beatrijs  

De vergadering beslist, zoals ook in het verleden bij 
gelijkaardige projecten het geval is geweest, het Oxfam 
Trailwalker initiatief met 1500 euro te steunen, op 
voorwaarde dat ze aanwezig zijn op de meifeesten, en 
nog een andere activiteit, ze meewerken aan een artikel 
in VHTG en een terugkoppeling verzorgen op het 
wereldfeest. 
 

Beatrijs/Sandra  

Het is belangrijk om Yentel indien nodig te helpen om 
problemen lokale partner door te geven aan de eigen vzw 
die haar heeft uitgestuurd (Afraxie). Rein plant een 
interview met haar in voor VHTG, De serrist. 

Rein  



26 april cafetaria GC, “Wie is er de baas over onze 
gezondheid?” Infoavond WHO beleid. Er zijn 5 leden van 
de gros aanwezig. Beschikbaarheid beamer, micro,.. nog 
te bespreken met onthaalmedewerker Wim. 

Rein, Beatrijs, 
andere 
aanwezigen 

 

Meifeesten 2017: er zal 1 grote tent via de scouts (gratis) 
beschikbaar zijn voor de Wereldtent. Deelnemers: GROS, 
WW (kinderactiviteit met WW producten), Martin De 
Kegel, Oxfam trailwalkers, Les Cajoutiers (Rein checkt nog 
bij Luc). Afspraak om 10u30 om op te bouwen. Rein 
checkt ook bij Chantal Poelaer of ze wil deelnemen. Er zal 
ook een Braziliaans groepje komen spelen (14-17u), voor 
€ 375. Beatrijs zal nog Regina informeren dat ze er 
moeten zijn om 10u30. Jan checkt de spandoeken GROS, 
de beachvlag, FT vlaggen en GROS folders. Er wordt ook 
gevraagd om zelf verlengkabels mee te brengen en 
inkledingsmateriaal (vlagjes,..).. 

Rein, Beatrijs, 
Jan, andere 
aanwezigen 

 

13 mei WW, werelddag van de FT. Rein maakt dit 
initiatief bekend via de Uit agenda. 

Rein  

Informeren of scholen op 23/5 als gast kunnen 
uitgenodigd worden o.a. ikv oxfam lessenpakket 

Anita   

 
ALGEMEEN 
 

 

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

 


