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

Het GROS verslag van 15/11/17 werd via mail goedgekeurd.  
Geen bijkomende opmerkingen. 
  

2. Gast aan tafel:  

Saadi Nawal (Palestijnse, lid van de GROS Tremelo), komt mee brainstormen  over een culturele 
inkleuring van de GROS-bijdrage aan de meifeesten. Ze werkt voor de Palestina ambassade als 
cultureel attaché. Haar taak is om Palestina positief in beeld te brengen in België door middel van 
culturele activiteiten, samen met partners. Rein heeft haar recent ontmoet op een brunch ten 
voordele van Palestina.  

 
Het is de bedoeling om volgend jaar een wat creatievere invulling te geven aan de gros bijdrage aan 
de meifeesten. We zouden de voorkeur geven aan een activiteit op zaterdag (5 mei) in plaats van op 
zondag. Zaterdag is sowieso een rustigere dag, en Doendervolk (als hoofdorganisator aangesteld 
door de gemeente) wil de zaterdag nog meer als familie-dag positioneren. GROS denkt ook dat er op 
zaterdag een publiek is dat meer aandacht heeft voor culturele activiteiten. 

 
Er zijn verschillende mogelijkheden volgens Nawal: kalligrafie, dansen, muziek, kledij, modeshow, 
film.. Wel is voor haar belangrijk dat het geheel geen politieke invalshoek krijgt. Verschillende 
activiteiten, bv dansen kan ook specifiek voor kinderen worden ingericht. Ook een workshop waarbij 
je je naam in het Arabisch kan laten schrijven. Er kunnen eventueel ook Palestijnse producten 
worden aangeboden, via Oxfam zoals olijfolie, couscous …. Ook kookworkshops en/of proevertjes 
aanbieden is mogelijk, traditionele tafeldecoratie om te verkopen, traditioneel speelgoed, toerisme-
info, reisgidsen, kaarten,.. Eventueel een food truck met Palestijns eten? 

 
Het is de bedoeling om eventuele linken van Hoeilaart met Palestina wat in the picture zetten. Als er 
verkoop is, kan deze voor het goede doel zijn, met name Palestijnse organisaties. De ambassade kan 
de mensen betalen die de workshops geven. Rein noemt Health Work Committees als mogelijk te 
steunen goed doel, zij zijn actief met gezondheids- en empowermentprojecten in Gaza en op de 
West Bank. 

 
Conclusie:  

 Rein stuurt een link met foto-impressies van vorige meifeesten door naar Nawal Saadi.  
 Nawal bekijkt deze en stelt enkele mogelijkheden van activiteiten voor. Best ook al 

doorgeven wat de vereisten zijn, bv verkleedruimte, aantal m2 voor dansen, dansvloer, etc.. 
 Annelies informeert bij scholen of er Palestijnse kinderen in Hoeilaart zijn.  
 Annelies polst al even bij Doendervolk of de idee van enkele activiteiten ikv Palestina op 

zaterdag in de tent past in geheel van programmatie Doendervolk 
 Nawal kan op een volgende GROS bijeenkomst komen om voorstellen te bespreken. Voor 

Nawal zou het beter uitkomen om wat vroeger af te spreken, ze werkt in bxl tot 15u, of 
overdag met een delegatie uit de GROS. 



3. Adviezen & reacties CBS  

 

3.1.Advies op vraag: Damiaanactie 2018 

 
CBS 4/12/2017:  Er wordt advies gevraagd aan de GROS naar aanleiding van de brief van 
Damiaanactie voor hun campagne op 26, 27 en 28 januari 2018. 

 
In de brief vraagt Damiaanactie aan het gemeentebestuur om: 
- het ondertekenen van de toestemming voor verkoop op de openbare weg (van hun stiften). 
- het bestellen en verspreiden van de affiches van Damiaanactie. 
- het aankondigen in het gemeentelijk blad van de campagne. 

 
De GROS geeft een positief advies met betrekking tot de ondersteuning vanuit het gemeentebestuur 
ten aanzien van de Damiaanactie. Jan bezorgt het advies aan het college. 

 
Beide scholen nemen hier aan deel. Maar wie trekt? Jan informeert bij nationaal wie voor Hoeilaart 
Damiaanactie trekt. 

 

3.2.Advies op eigen initiatief:  Wapenstilstand 

 
Rein heeft een conceptadvies over de Wapenstilstandsherdenking uitgewerkt. Er is een werkgroep 
geweest enkele jaren geleden die zich over een andere aanpak van de herdenking heeft gebogen, 
maar initiatief is niet voortgezet. 

 
Ok om advies aan gemeente door te sturen, mits enkele kleine tekstuele wijzigingen. Rein bezorgt 
aangepaste versie aan Jan. Het is belangrijk dat nu reeds te doen zodat men voldoende tijd heeft om 
alternatieve/verbrede herdenking uit te werken. 

 
4. Subsidies 

 
4.1. Partnersteun  

 
 Momenteel geen. 

 
4.2. Noodhulp:  

 
 Momenteel geen. 

 
4.3. Ondersteuning ervaringsreizen jongeren 

 
 afwijzing verzoek steun ervaringsreis via Projects Abroad: reeds beslist via email, na 

screening Anita. Projects Abroad is geen ngo, maar een bedrijf, dat zich specialiseert in 
‘weeshuistoerisme’, een erg schadelijke vorm van toerisme. Terwijl de belofte was gemaakt 
door Projects Abroad om geen jongeren meer uit te sturen, gebeurt dit blijkbaar toch nog 
altijd. Meer info op http://www.worldsbestnews.nl/weeshuisvakantie-ben-je-betoeterd/  We 
houden contact met Lincy om op te volgen wat haar ervaringen waren. 

 
4.4. Andere  

 
 'bedelbrief' Kris Smet en Walter Zinzen tvv Action d’Espoir (ADE): hier wordt niet op 

ingegaan. 

http://www.worldsbestnews.nl/weeshuisvakantie-ben-je-betoeterd/


 Dora Rodriguez, wou project doen voor Mexicaanse kinderen. Maar is een wat onduidelijke 
organisatie, bovendien is Mexico geen ontwikkelingsland. Project wordt niet gesteund. 

 MO magazine vraagt om extra steun. Project wordt niet gesteund. 

  
5. Communicatie 

 Werkingsverslag 2016 (goedgekeurd via mailprocedure). Het verslag werd geagendeerd op 
college van 11/12. Annelies meldt dat ze niet blij was dat in het verslag opnieuw uitgebreid 
werd terug gekomen op het verminderen van de ondersteuning aan de GROS. Ze vindt niet 
dat dit zo uitgebreid in werkingsverslag moet staan. Rein meldt dat Bram op het 
interradenoverleg heeft gezegd dat de bezuinigingen op de gros te maken hebben met 
verschuiven van interne prioriteiten. Annelies verwijst naar het traject met DWB dat is 
opgestart. Rein vindt dat DWB geen onderzoek doet naar de weigering om te reageren op de 
bezuiniging. Annelies stelt dat het verminderen van de ondersteuning een beslissing was van 
Geert, en dat het college hiervan op de hoogte werd gesteld. 

 
 VHTG. Het volgend nummer wordt voorbereid in januari. Wordt besproken op de volgende 

GROS vergadering. Rein vraagt Carmen een redactievergadering in te richten . 

  
6. Hoeilaart fairtradegemeente. 

 
 Vergadering gepland door Anita in het voorjaar. 

 

7. Activiteiten 

 
7.1. Terugblik 

 
• 1/12/17: overhandigen toogopbrengst aan LEEFoundation (20u in GC): Rein was aanwezig, en 
heeft de vrijwilligers bedankt. Opbrengst was 565 euro (inclusief donatie van Samen Voor), deze 
LEEF gebruiken voor transport van de boeken. 

 
• 7/12/17: Interradenoverleg: Bram heeft toegelicht dat de gemeente een belangrijk en druk 
jaar voor de boeg heeft met o.a. de verkiezingen. Ook de nieuwjaarsborrel werd besproken. Hier 
werd gevraagd om per raad twee personen af te vaardigen om te helpen. Anita en Rein zullen 
helpen met opbouwen. 

 
7.2. Komende activiteiten 
 7/1/18: nieuwjaarsreceptie adviesraden 

  
8. Financiën GROS 

  
Sandra had wat problemen met digipass, maar dit is nu opgelost. De voorbije dagen zijn er heel veel 
stortingen gebeurd. 

 
Beatrijs heeft het financieel verslag verder afgewerkt, maar het is nog niet volledig, nog o.a. een 
workshop van 11.11.11 te betalen, Broederlijk Delen koffiestop en solidaire maaltijd, en derde schijf 
van wereldwinkel. Dit is in totaal voor iets van een € 10.000. 

 
We hebben dan ongeveer hetzelfde over als vorig jaar (€ 10.000), dus eigenlijk is het volledige budget 
van 2017 besteed. 



Er zijn de voorbije periode wel wat problemen geweest met de opvolging van de betalingen. 
Probleem is dat de facturen in verschillende mails en door verschillende leden van de GROS worden 
doorgestuurd wat het geheel zeer onoverzichtelijk maakt. Vroeger kwamen alle facturen bij Beatrijs 
terecht die dan doorgaf aan Sandra welke stortingen moesten klaargemaakt worden. Beatrijs en 
Sandra bekijken samen verder hoe het beter kan. 

 
9. Varia 

 
 Vastleggen data vergaderingen 2018. Voorstel: 

Do  25/1, ma 12/3, di 17/4, woe 16/5, do 21/6, di 11/9, woe 10/10, do 15/11, ma 10/12 

 
Jan gaat na of de theaterzaal kan geboekt worden voor een eventueel wereldfeest of duurzame 
doendersdag op 6 oktober. De cafetaria is die dag bezet. 

 
Van 9 tot 11 november is het 11.11.11-weekend (Jan checkt bij Wim of is ingepland). 

 
 Memorandum volgende verkiezingen. Op 24/1 gaan Rein, Beatrijs, Frank in de 

Vlasfabriekstraat naar een vorming hierover. 

 
 Inzake de onduidelijke financiële afhandeling van de groenten van 3W+ in de Wereldwinkel 

heeft Beatrijs contact genomen met Rudy van Pee. Rudy is het geld onmiddellijk komen 
halen, dit was een aanzienlijk bedrag. Voor de toekomst zijn duidelijke afspraken gemaakt. 

 
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 

Geen toelage 
want negatief 
advies 



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

Jan Ok voor 25/1 

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 

Ok afspraken 
gemaakt 

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

Rein Ok  

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 

Alternatieve 
aanpak -> thema 
Palestina 

 Rein stuurt website van de meifeesten door  
 Nawal bekijkt deze en stelt enkele mogelijkheden van 

activiteiten voor. Best ook al doorgeven wat de 
vereisten zijn, bv verkleedruimte, aantal m2 voor 
dansen, etc.. 

 Annelies informeert bij scholen of er Palestijnse 
kinderen in Hoeilaart zijn.  

 Annelies polst al even bij Doendervolk of de idee van 
enkele activiteiten ikv Palestina op zaterdag in de tent 
past in geheel van programmatie Doendervolk 

 Nawal kan op een volgende GROS bijeenkomst komen 
om voorstellen te bespreken. Voor Nawal zou het beter 
uitkomen om wat vroeger af te spreken, ze werkt in bxl 
tot 15u. 

 

Rein, 
Nawal, 
Annelies 

 

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  ok 

De GROS geeft een positief advies met betrekking tot de 
ondersteuning vanuit het gemeentebestuur ten aanzien van de 
Damiaanactie. Jan bezorgt aan college. 

 
Beide scholen nemen hier aan deel. Maar wie trekt? Jan 
informeert bij nationaal wie voor Hoeilaart Damiaanactie trekt. 

 

Jan  
 

Ok om advies Wapenstilstand aan gemeente door te sturen, 
mits enkele kleine tekstuele wijzigingen. Rein bezorgt 
aangepaste versie aan Jan. 

Rein, Jan 
 

VHTG. Het volgend nummer wordt voorbereid in januari. Wordt 
besproken op de volgende GROS vergadering. Rein vraagt 
Carmen een redactevergadering in te richten . 

Rein, 
Carmen 

 



Jan gaat na of de theaterzaal kan geboekt worden voor een 
eventueel wereldfeest of doendersdag op 6 oktober. De 
cafetaria is die dag bezet. 

 

Jan 
 

  
ALGEMEEN 
  

  

Uitbetalingen toelages (zie verslag) Sandra en Beatrijs 

Redactieraden VHTG Carmen 

Agenda en verslagen vergaderingen GROS Jan 

      

  
  
 


