
Verslag GROS 15/11/17, 21u t‘ Roth 
  

Aanwezig:  Rein van Gisteren, Beatrijs Dhont, Aletha Wallace, Frank Boel, Maryleen Bockstal , Sandra 
Vandebroek , Anita Vanthillo, Carmen Derudder, Jan Van Damme (verslag).  
 
 Verontschuldigd:  Mark D’Haenens, Elke Van Thielen, Joke Muyldermans, Annelies Vanderlinden en 
Agnes Van Geyseghem. 

 
De GROS-vergadering begon uitzonderlijk om 21 uur omdat het CBS een bijeenkomst over de 
begrotingsplannen ‘eroverheen’ had gepland. 3 leden hebben een deel van de CBS-presentatie 
bijgewoond. 
 

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

Het GROS verslag van 21/9/17 werd via mail goedgekeurd.  
Geen bijkomende opmerkingen. 
  

2. Gast aan tafel: LINCY de Letter – financiële ondersteuning ervaringsreis. 

Lincy vertrekt naar Cambodja, ze is 23 jaar en heel wat jaren actief geweest in de Chiro van Hoeilaart, 
ook als leidster. Ze is in juni 2017 afgestudeerd als master kinesitherapie. 
 
Tijdens haar opleiding heeft ze al het keuzevak ontwikkelingssamenwerking gevolgd , nu wil ze haar 
steentje bijdragen aan een project in het zuiden. Na wat zoeken is ze uitgekomen bij de organisatie 
“Projects abroad”. Deze organisatie werd in 1992 opgericht, is onafhankelijk en internationaal 
georiënteerd.  PA is in meer dan 25 landen actief. Ze werken met 11 categorieën van projecten o.a. 
kine. Ze streven naar duurzame projecten.  
 
Lincy vertrekt naar Cambodja, op 7 januari, en zal 9 weken kine geven in Phnom Penh, in het NBIC 
National Borey for Infants and Children, een weeshuis), waar een 100 tal baby’s en kinderen 
verblijven met fysieke en verstandelijke beperking. Er is lokaal  goed kinemateriaal voorradig. Ze 
verblijft er in een appartement voor de vrijwilligers, met een basisvoorziening. ‘s Avonds en in 
weekend zal ze vrij zijn om Cambodja te leren kennen. Dit gebeurt op eigen kosten. 
 
Deelname kost € 3030, en dan nog de kosten voor de vlucht, medicatie, wat het totaal op een kleine 
4000 euro zal brengen. Hiervan financiert ze € 2000 zelf, en wil ze € 2000 euro verzamelen, o.a. als 
jobstudent, babysit,..  
 
De vergadering informeert welk deel van de € 3030 naar de werking ter plaatse gaat. Lincy geeft aan 
dat op de website van PA de verdeelsleutel te vinden is van hoe het budget juist wordt verdeeld. Ze 
heeft zelf deze organisatie gezocht omdat ze specifiek werk voor kinesisten hebben. Haar keuze voor 
Cambodja is ook een stuk cultureel geïnspireerd. 
 
Er wordt afgesproken dat Lincy nog wat meer opzoekwerk doet naar de organisatie, ook Anita zal 
een screening doen van de organisatie, en terugkoppelen. Ze krijgt een toelage van € 620 (zie 
reglement, bezoek tussen 8 en 10 weken), mits een positief advies van Anita mbt de organisatie1. 
 

                                                           
1 Inmiddels is dankzij natrekkingen van Anita duidelijk geworden dat de Britse firma “Projects Abroad” 
weliswaar jongeren uitzendt naar ontwikkelingslanden, maar geen erkenning als ontwikkelingspartner geniet 
niet door 11.11.11 en Belgische en Nederlandse autoriteiten. 



Er wordt aan Lincy gevraagd om de nodige foto’s te nemen, via FB en andere kanalen ruchtbaarheid 
te geven aan het project, en na terugkeer ook via de nieuwsbrief VHTG ruchtbaarheid aan het project 
te geven, bv door een foto en tekstje aan te leveren.  
 
Ze stuurde ook een letter of recommendation mee van Projects Abroad, deze wordt op de 
vergadering ter informatie rondgedeeld. 
 
3. Adviezen & reacties CBS  
 
Rein merkt op dat het CBS nog niet heeft gereageerd op ons advies van 24 februari 2016. 
 
4. Subsidies 
 
4.1. Partnersteun  

 

 Vorig jaar werd € 12.000 gegeven aan 11.11.11. Was uitzonderlijk € 2000 extra dan normaal 

omdat de spreker van 11.11.11 op de Congo-avond gratis was komen spreken. De 

vergadering beslist in 2017 opnieuw € 10.000 te doneren. Later kan er nog beslist worden om 

een bijkomende storting te doen. 

 Reeds € 2.000 aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen geschonken. Er is een persoonlijke 

bedanking binnengekomen van de fondsenverantwoordelijke. 

 

4.2. Noodhulp:  

 

 Er is in Jemen een belangrijke humanitaire ramp maar het lijkt er op dat er (nog) geen 

hulpacties bezig zijn  

 

4.3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 

 

 Lincy De Letter (zie punt 2 hierboven) 

 

4.4. Andere  

 

 GROS beleid tav ondersteuning van aankopen bib  

Vraag: Welke boeken zijn 'GROS-boeken' (en worden gefinancierd door GROS) en welke boeken over 
ontwikkelingssamenwerking/duurzame ontwikkeling behoren tot de reguliere Bib-collectie? Welke 
genres behoren tot de sensibiliseringstaak van de GROS: ook kookboeken of (bijv.) boeken/films over 
de islam of hindoeïsme? 
 
Er wordt aangehaald dat er de vorige keer enkele titels in de bib lijst zaten waar mogelijk vragen bij 
gesteld kunnen worden (kinderboeken diversiteit, milieu, Picketty,..). Het lijkt er op dat er dit jaar, 
zoals normaal het geval is, geen voorstellijst van de bib is doorgekomen om te bespreken. Misschien 
moeten de criteria (her)bekeken worden om boeken al dan niet vanuit de GROS te financieren. Er 
wordt afgesproken dat Jan Annemie contacteert om op een volgende GROS vergadering dit samen te 
bespreken. 
 
  
5. Communicatie 

 Werkingsverslag 2016.  



Beatrijs heeft voorstel van tekst gelezen en opmerkingen geformuleerd, ze geeft deze door aan Rein. 
De andere leden hebben geen op- op aanmerkingen. Financieel verslag heeft Beatrijs reeds 
doorgegeven, dit kan geïntegreerd worden. Rein gaat deze week afwerken, opmerkingen zijn nog 
welkom. Rein stuurt dan de finale versie nog eens door met een deadline voor finale reacties. 

 

 Hier Hoeilaart artikel van november is gewijd aan de GROS en voorzitter GROS. Rein heeft 

deze artikelen geredigeerd. 

 

 1-2-3 Hoeilaart.  

Er zijn geen GROS-activiteiten door te geven. Wel kan het nuttig zijn in dit blad aandacht te besteden 
aan de Meifeesten (maar dan niet uitsluitend aan het aandeel van de GROS) 
 

 VHTG.  

Deze is 10 november h.a.h-bezorgd, maar wel te kort voor 11.11.11 weekend. De volgende editie 
dient er wat meer marge ingebouwd te worden. Er wordt afgesproken dat Carmen instructie aan De 
Serrist geeft om de resterende exemplaren af te leveren aan de balie van het GC (Carmen zet Jan in 
cc, die mee deze afspraak bewaakt). 
  
6. Hoeilaart fairtradegemeente. 
 

 Op de CBS-beleidsvoorstelling van Annelies, werd aangegeven dat er in 2017 meer fair trade 

werd aangekocht en verspreid o.a. in het kader van het Druivenfestival. 

 Rein informeert naar de belofte om een gemeentelijke werkgroep op te starten die het 

aankoopbeleid inventariseert. Dit is niet nagekomen. 

 Er wordt een bijeenkomst door Anita ingepland in het voorjaar van de FT trekkersgroep 

 Groenteproject 3W+, waarbij WW als verkoopplek functioneert. De financiële afhandeling 

vanwege 3w+ is onduidelijk. WW signaleert dit via mail aan 3W+ en vraagt dat er hiervoor 

betere afspraken worden gemaakt (Beatrijs). Jan signaleert de problematiek aan Annelies. 

 

7. Activiteiten 
 
7.1. Terugblik 

• 7/10 Duurzame Doendersdag 

Het was een geslaagd evenement, ook de wandeling, met 17 duurzame doelen gevisualiseerd op 
straat. De lezing met Peter Wollaert was goed, al blijft de vraag in hoeverre men vanuit gemeentelijk 
perspectief hiermee ook aan de slag zal gaan. Idealiter zou het gemeentebestuur de SDG’s als 
werkkader hanteren: ze omvatten immers alle gemeentelijke beleidsdomeinen. 

 

• 30 oktober fairtrade koken voor bezoekers van De Wijnstok 

Dit was ook dit jaar op initiatief van Marie Brand en met medewerking van 3Wplus. Annelies is mee 
komen helpen, alsook Rein en Peter, de man van Marie Brand. Het was een leuke activiteit, het 
(sensibiliserings)doel blijft evenwel moeilijk aan de ouderen zelf uit te leggen. Rein heeft foto’s en 
een verslag in De Serrist van 9/11 gezet en op de Facebookpagina. 
 

• 11.11.11. weekend (after work, quiz, brunch) 



Afterwork, quiz en brunch: was goed. De quiz was volzet. Ook op de brunch was meer volk dan vorig 
jaar, alle plaatsen waren bezet. Er was wel een probleem met het warmhouden van het eten. 
Misschien moet het de volgende keer wel eerder een lunch in plaats van een brunch genoemd 
worden, als het om 12u begint. 
 

 11-novemberherdenking 

Rein is als GROS-vertegenwoordiger aanwezig geweest. Tijdens de plechtigheid was er geen aandacht 
voor de rol van de vredesbeweging, hij maakt hierover een conceptadvies voor de volgende 
vergadering. 

 

• Gros Tervuren organiseerde op 7 november de film “Kids from Kinshasa” in de Warande. Hier 

waren een 50-tal aanwezigen, onder wie Rein: interessante film. Eventueel zouden we deze film 

ook eens in Hoeilaart kunnen vertonen. 

 

• Beatrijs was genomineerd voor de Hoeilaartse parel 2017, een prijs van de Cultuurraad. Dit 

mede i.v.m. haar inzet voor de GROS.  

 

7.2.  Komende activiteiten 

 

 overhandigen toogopbrengst aan LEEFoundation. (1/12/ 2017, 20u in GC Molenberg) 

De opbrengst van het Repair café en de duurzame doendersdag wordt overhandigd. Dit is een 
organisatie van Samen voor. Aletha, Rein, Anita, Beatrijs en Frank zullen aanwezig zijn. 

 

 nieuwjaarsreceptie adviesraden  

Dit zal op zondag 7 januari doorgaan. 
 

 interradenoverleg  

Alle voorzitters van adviesraden komen samen op 7/12. Daar wordt o.a. afgesproken wie helpt bij de 
nieuwjaarsreceptie die is gepland op zondag 7 januari 2018.  
 

 voortgang advies De Wakkere Burger 

Er is een conceptenquête aan de voorzitters van de adviesraden gestuurd om er feedback op te 
geven. Tot op heden hebben de leden van de GROS nog geen enquête ontvangen. 
 

 brainstorm meifeesten 2018 ( 4-6 mei) 

Er is een vergadering geweest met de evaluatie meifeesten 2017 en planning 2018. Rein en Jan 
waren hier aanwezig. Doendervolk zal opnieuw gevraagd worden de coördinatie voor zijn rekening te 
nemen. Alle verenigingen en adviesraden kunnen meedoen. Ook de GROS wordt gevraagd om ideeën 
en een bijdrage.  
 
Rein signaleert dat in 2017 de muziek van de GROS beter gecoördineerd kon zijn geweest met DV, 
andere evaluatiepunten waren o.a. aanbod/afstemming eetkraampjes,..  
 
De GROS zou opnieuw iets kunnen aanbieden rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Eventueel 
Fanfa kids, kinderkoor (wel duur, iets van € 1000). Eventueel lokale acteurs die een soort 
straattheater opzetten, bv Tom de Cock van Mattab eens contacteren of ze kunnen/willen zoiets 



doen (over de SDG’s). Beatrijs bezorgt gsm-nummer aan Rein. Beatrijs wil wel eens op zoek gaan naar 
ideeën, zijn nog op zoek naar inspiratie bij DV. 
 

 28/10 Brigitte Hermans  

Dit is een voordracht in het GC Felix Sohie door Midden-Oostendeskundige Herremans van 
Broederlijk Delen over Israël en Palestina, georganiseerd door 5 voor 12. 

 

 Kom op tegen kanker op 2/12 

Er wordt door Wilfried Van Raemdonck een fietstocht georganiseerd in het kader van Kom op tegen 
kanker ter nagedachtenis aan zijn broer Roeland die onder meer de eerste voorzitter was van de 
GROS. 
 
8. Financiën GROS 
  
Beatrijs geeft aan dat er momenteel nog een € 8000 in kas is, maar dat er door de gemeente nog € 
28.000 gestort dient te worden (derde schijf 2017).  
Er staan nog een aantal facturen open. Er wordt prioriteit gegeven aan het betalen van deze 
facturen. 
 
Jan checkt met financieel beheerder wanneer de derde schijf wordt gestort (november?). Als dat 
bedrag er is, dan kan de 11.11.11-steun gestort worden. 
 
 
9.Varia 
 

 Rein heeft GROS-kast ingericht (in lokaal Roth), m.u.v. buttonmachine staan alle 

eigendommen die ooit zijn aangeschaft door de GROS hier nu in. Beachvlag GROS is na jaren 

weer terecht. Kastsleutel bij Wim Maris. 

 Infosessie ‘hoe stel je een memorandum op?’ op 24 januari om 19u (bij kantoor van 11.11.11 

in de  Vlasfabriekstraat 11 Brussel, zaal Beijing). Beatrijs en Frank bekijken of ze hier naar toe 

kunnen gaan (aanmelden via website). Rein gaat ook,  hij heeft op 5 mei in Leuven 

meegewerkt aan de voorbereiding van dit traject. Er komt geen plaatselijke begeleiding meer 

zoals in 2012 maar alleen een regionaal en digitaal ondersteuningsaanbod. (Memoranda zijn 

‘pleit- c.q. lobbybrieven’ aan lokale politici gericht op de gemeenteraadsverkiezingen eind 

2018) 

  
TO DO LIJST 
  

WAT? WIE? RESULTAAT 
  

   

   

Oxfam Solidariteit en inzameling gsm’s.  Sandra Sandra tracht hen 
een laatste keer 
hierover te 
contacteren 

Oxfam lessenpakket. Beatrijs zal Vera vragen om Nico te 
contacteren om op school langs te komen.  

Beatrijs   



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

Carmen   

Na DF evaluatie in oktober worden nieuwe afspraken gemaakt 
met DC verder na te gaan hoe fair trade verder kan 
gestimuleerd worden. Deze zaken worden verder uitgewerkt en 
opgevolgd door de FT werkgroep. 
  

Anita  Komt samen in 
voorjaar 

Het werkingsverslag 2016 wordt uitgesteld naar de 
zomerperiode. Rein zal een aanzet doen en deze rondmailen. 
Het verslag wordt dan besproken op de vergadering in oktober. 

Rein   Aangepaste versie 
via mail 
rondsturen en 
bekrachtigen 

Lincy krijgt een toelage van € 620 (zie reglement, bezoek tussen 
8 en 10 weken), mits een positief advies van Anita mbt de 
organisatie. 

Anita, 
Sandra en 
Beatrijs 

 

Er wordt afgesproken dat Jan Annemie contacteert om op een 
volgende GROS vergadering GROS boekenlijst samen te 
bespreken. 

Jan  

Er wordt afgesproken dat Carmen instructie aan De Serrist geeft 
om de resterende exemplaren af te leveren aan de balie van 
het GC (Carmen zet Jan in cc, die mee deze afspraak bewaakt). 

Carmen, 
Jan 

 

WW signaleert onduidelijke financiële afhandeling 3W+ via mail 
aan 3W+ en vraagt dat er hiervoor betere afspraken worden 
gemaakt (Beatrijs). Jan signaleert de problematiek aan Annelies. 

Beatrijs 
Jan 

 

Rein maakt een conceptadvies over 11-novemberherdenking 
voor de volgende vergadering. 

Rein  

De GROS zou op meifeesten kunnen werken rond SDG’s. 
Eventueel Fanfa kids, kinderkoor (wel duur, iets van € 1000). 
Eventueel lokale acteurs die een soort straattheater opzetten, 
bv Tom de cock van Mattab eens contacteren of ze 
kunnen/willen zoiets doen (over de SDG’s). Beatrijs bezorgt gsm 
nummer aan Rein. Beatrijs wil wel eens op zoek gaan naar 
ideeën, zijn nog op zoek naar inspiratie bij DV. 

Beatrijs 
Rein 

 

Jan checkt met financieel beheerder wanneer de derde schijf 
wordt gestort (november?). Als dat bedrag er is, dan kan 
11.11.11 steun gestort worden (€ 10.000). 

Jan   

  
ALGEMEEN 
  

  

Uitbetalingen toelages (zie verslag) Sandra en Beatrijs 

Redactieraden VHTG Carmen 

Agenda en verslagen vergaderingen GROS Jan 

      

  
  
 


