
VERSLAG Gros Hoeilaart - 17 april 2018 

GC Felix Sohie (lokaal ’t Roth) - 20u 

 
Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Verontsch. Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld en Oxfam-Wereldwinkel) 

Verontsch. Muyldermans Joke (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vandebroek Sandra (11.11.11) 

Aanwezig Van Geyseghem Agnès (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 

Aanwezig Van Gisteren Rein (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld) 

Verontsch. Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Verontsch. Walace Aletha (LEEF Foundation) 

  

Verontsch. Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Aanwezig De Rudder Marijke (Coördinator Dienst Welzijn) - verslag 

 

Algemeen 
 

1. Verslag vorige vergadering 08/03/2018 

Er gebeurde een bijkomende aanpassing na de mail van Rein dd. 16/3 (leden in CC) > om recht te 

doen aan de opmerking die Anita ter vergadering deed misschien een zinnetje toevoegen aan het 

verslag (iets dat door mijn toedoen verloren ging):  

Bedenking dat ‘duurzame ontwikkeling’ (de SDG’s) niét exclusief gaan over 

ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid: ze omvatten alle gemeentelijke beleidsterreinen. 

Maar we moeten er als GROS ook voor zorgen dat onze sector niet ondergesneeuwd raakt in het 

grote geheel! 

 

+ opvolging TO DO-lijst: zie aangevuld overzicht aan het eind van het verslag. 

 

Gast aan tafel 
 

2. Gast aan tafel - werden uitgenodigd: 

 Afgevaardigde jeugdraad voor feedback ontbijtfilm die financieel gesteund werd 

 Clara Gambart: aanvraag ondersteuning ervaringsreis (was toegevoegd bij agenda) 

 

Beide genodigden laten zich voor vandaag verontschuldigen:  

* afgevaardigde jeugdraad kan volgende keer aanwezig zijn (Louise Foulon in Cambodja tot 22/04) 

* ook Clara Gambart (Oeganda) trachten we volgende keer aan het woord te laten.  

 

Aan de jeugdraad wordt toch nog een keer gevraagd om verslag uit te brengen en ervaringen rond de 

keuze van het project te delen. Vanuit de GROS is er vooral ook bekommernis dat een project 

gekozen wordt dat een zekere binding met Hoeilaart heeft (vb. omdat iemand er actief in is). 
 

Wat de aanvraag van Clara betreft, werd alvast opgemerkt dat het een interessant project lijkt te zijn.  

Deze keer gaat het om wetenschappelijk onderzoek (een andere invalshoek) wat zeker in de kijker 



gezet kan worden als project dat gesteund wordt. Clara dus zeker vragen om langs te komen voor 

een woordje uitleg. 

 

In de marge hiervan wordt ons volgende documentairefilm aangeraden: ‘De bijsluiter van goed doen’ 

(trailer via: https://www.youtube.com/watch?v=CbI9cBerMZk) over het nut, valkuilen,… van 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

Beleid 
 

3. Adviezen  

 Geen nieuwe adviezen uitgebracht 

Ter info: overzichtje met info adviezen (data, inhoud, opvolging,…) werd gemaakt (in bijlage). In de  

TO DO-lijst nemen we ook de lopende adviezen voor opvolging/antwoord op zodat deze niet uit het 

oog verloren worden. 

4. Nieuws van en vragen aan de schepen 

Schepen Annelies is vandaag om familiale redenen verontschuldigd. Zij wou dit nog melden: 

 Tijdelijke secretaris voor GROS aangeduid: Marijke De Rudder zal de komende maanden het 

secretariaat waarnemen in afwachting van de komst van een definitieve verslaggever. Op dit 

moment zijn er nog een aantal vacatures op de dienst Vrije Tijd en Welzijn (VTW) die eerst 

ingevuld moeten worden. Je vindt Marijke op de 2de verdieping in de kasteelhoeve (ingang 

naast kapel) samen met de collega’s van de dienst VTW. Ook het GROS-archief zal vanuit het 

GC Felix Sohie overgebracht worden naar de kasteelhoeve. 

 

 Uitbetaling 1ste schijf GROS-middelen 2018: Beatrijs en Marijke gingen op 9/4 langs bij de 

financieel beheerder met de nodige documenten (2de helft 2017) voor nazicht. De uitbetaling 

van de 1ste schijf budget 2018 wordt geagendeerd voor het college van 23/04 zodat uitbetaling 

tegen eind april kan gebeuren. 

Marijke wordt gevraagd dit zeker op te volgen omdat de rekening dringend 

aangezuiverd moet worden. In de toekomst trachten we sneller het nodige te doen 

zodat ook de betaling niet te lang op zich laat wachten. Nu diende er nog té veel 

gezocht te worden naar de nodige documenten.  

 

5. Interradenoverleg 

 Kort verslag bijeenkomst 14/03/2018 

Ongeveer de helft van de adviesraden was vertegenwoordigd. Onder meer volgende punten kwamen 

aan bod: Evaluatie nieuwjaarsdrink - Enquête adviesraden (De Wakkere Burger) - Doel en inhoud 

interradenoverleg in de toekomst - Vraag rond openbaarheid van adviesraden - Advies over de 

zoekfunctie op de gemeentelijke website – Memorandum - Evaluatie en onderzoek mogelijkheid 

uniformiseren statuten/huishoudelijke reglementen.  

 

Rein kaartte er het probleem van het ontbreken van een goede zoekfunctie op de gemeentelijke 

website aan. Zo is het momenteel niet meer mogelijk om vergaderstukken te doorzoeken (pdf-

formaat). Hierover werd een advies bezorgd aan het college dat de mogelijkheid en kostprijs laat 

onderzoeken om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. 

 

Volgende bijeenkomst op 7/6 met oa voorstelling Raad van Beheer jeugdwerkinfrastructuur – een 

gezamenlijk memorandum opstellen? – stand van zaken verwerking enquête De Wakkere Burger. 

 

 Herinnering invullen enquête De Wakkere Burger (https://goo.gl/forms/dRztlO5tYAAhasfD2) 
Marijke doet nog een warme oproep om de bevraging in verband met de werking van de adviesraden 

in te vullen. Ongetwijfeld zullen de verzamelde gegevens mee aan de basis liggen van de evaluatie 

https://www.youtube.com/watch?v=CbI9cBerMZk
https://goo.gl/forms/dRztlO5tYAAhasfD2


van de werking en belangrijk zijn voor het bepalen van de toekomst van die werkingen. Gegevens 

zullen anoniem verwerkt worden door De Wakkere Burger. 

 

6. FairTradeGemeente 

Aangezien op het geplande vergadermoment ook de vergadering over de Meifeesten doorging, dienen 

we een nieuwe afspraak te maken. Marijke informeert bij Annelies naar een aantal opties aangezien 

de werkgroep haar er ook graag bij wil. 

 

Het is niet duidelijk of er nu een nieuw engagement moet aangegaan worden. Dat wachten we nog 

even af.  

 

7. Mvo-scan (duurzaamheidsscan) voor overheden  

Sandra zal ons tijdens de volgende bijeenkomst een woordje uitleg geven over deze scan. 

 

8. Memorandum:  

Rein bezorgde het memorandum aan een breed publiek van potentieel geïnteresseerden. Tot op 

heden ontvingen we geen reacties/feedback.  

Via de voorzitter was PRO Hoeilaart tot op heden als enige vragende partij om input te krijgen voor 

de komende gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Tijdens het komend interradenoverleg zullen de adviesraden bekijken of er ook een gezamenlijk 

memorandum kan bezorgd worden vanuit diverse raden.  

 

Financieel 
 

9. Financieel verslag 2017:  

Beatrijs bezorgde het definitieve financieel verslag van 2017 eerder al via mail. Het resultaat is 

vergelijkbaar met dat van 2016. Verder waren er hierover geen vragen meer.  

 

10.   Budget 2018: stand van zaken  

Vanaf nu houden we terug een degelijk overzicht in verband met het budget bij zodat de opvolging en 

verantwoording ervan in de toekomst opnieuw vlotter kan verlopen. Beatrijs en Marijke hebben 

daarover intussen een aantal afspraken gemaakt. Sandra blijft instaan voor de betalingen die ook 

door Beatrijs opgevolgd worden. Belangrijkst op dit moment is dat de uitbetaling van de 1ste schijf 

voor 2018 zo snel mogelijk kan gebeuren om de rekening aan te zuiveren.  

Er zal bij de komende vergaderingen regelmatig gerapporteerd worden.  

 

11.   Aanvragen subsidie 

Ook hiervoor werd een aanzet gegeven om een degelijk overzicht bij te kunnen houden. Marijke zorgt 

voor de aanvulling en bijwerking ervan ter voorbereiding van de GROS-bijeenkomsten. 

  

Vandaag werden geen nieuwe steunaanvragen besproken. Enkel het overzicht van de Bib voor de 

GROS-collectie komt nog aan bod. Volgende bijeenkomst wordt beslist over deze aanvragen:  

 

GROS 
vergadering 

Aanvrager 
categorie -  

soort aanvraag 
omschrijving opmerking 

8/03/2018 LEEF Foundation   
ondersteuning project school in 
Liberia 

onder voorbehoud 
- meer concrete 
info nodig 

8/03/2018 Broederlijk Delen     uitgesteld  

17/04/2018 Clara Gambart ervaringsreis 
thesisonderzoek in Oeganda: 
problematiek bananenteelt - 4 
maanden  

info in bijlage bij 
agenda 



17/04/2018 Bib Hoeilaart   
voorstel aankopen 'GROS-collectie' 
bib 

info in bijlage bij 
agenda 

17/04/2018 Artsen Zonder Grenzen   
brief + folder choleracrisis in 
Kinshasa 

GROS-post 

17/04/2018 
Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen 
  

brief bedanking schenking 2017 (+ 
fisc attest) + vraag steun 
humanitaire hub 

GROS-post 

17/04/2018 Caritas International   
brief vraag steun project 
voedselbonnen Syrië 

GROS-post 

17/04/2018 Artsen Zonder Grenzen   brief + folder Syrië GROS-post 

 

 

12.  GROS-collectie Bib 

Annemie van de Bib bezorgde een oplijsting met de aanwinsten voor de GROS-collectie 2016-2017 en 

een voorstel voor aankopen in 2018. Conclusie bespreking van het voorstel:  

Er wordt een mooi aanbod voorgesteld en elk boek uit de lijst verdient zeker opname in de 

bibcollectie maar we stellen in vraag of dit allemaal via het GROS-budget moet gebeuren.  

Een aantal boeken hebben immers maar een zeer beperkte of amper een link met 

ontwikkelingssamenwerking. Annemie gaf eerder al aan dat die reeks waarschijnlijk niet 

aangekocht kan worden binnen het budget van de bib omdat ze plaats moeten maken voor 

aankoop van meer populaire boeken.  

Toch opteren we ervoor om enkel budget vrij te maken voor aankoop van de ‘echte’ GROS-boeken 

die zeker gelinkt zijn aan ‘ontwikkelingssamenwerking’ (en fairtrade) in brede zin van het woord.  

Frank bezorgt nog het overzicht van de lijst waarbij een verdeling gebeurde in 3 categorieën:  

 ‘echte’ GROS-boeken waarvoor GROS budget vrijmaakt mag worden 

 boeken die zeker in de bib te vinden moeten zijn – een ‘must’ maar minder GROS-gelinkt 

 ook interessant maar niet direct gelinkt aan GROS > armoede, ecologie, milieu, … 

 

Communicatie  
 

13.   Werkingsverslag 2017  

Geen nieuws te melden.  

 

14.   Van Hier Tot Ginder 

 Editie maart 2018 intussen verspreid  

De resterende exemplaren werden intussen verdeeld bij een aantal gemeentediensten en bezorgd aan 

de Wereldwinkel. Een pakketje wordt ook ter beschikking gesteld tijdens de meifeesten. 

Voor het GROS-archief houdt Marijke een exemplaar bij. Ook op de gemeentelijke website vind je de 

meest recente publicaties opdat mensen van buiten Hoeilaart er kennis van kunnen nemen zonder dat 

we een abonneebestand hoeven bij te houden of portkosten maken. 

 

 Volgende redactieraden – afspraken voor de juni-editie: 

o Redactieraad op maandag 30/04 om 20u – Carmen reserveert lokaaltje 

o Artikels binnen bij Carmen voor 26/5 

o Mini-redactie: dinsdag 5/6 op nummer 5 (bij Beatrijs en Frank) 

o Week van 13/6: alles naar de drukkerij 

o Verspreiden week 25/06 

 

15.   Website en flyer aanpassingen 

Geen nieuws te melden. 

 

16.   Hier Hoeilaart   

De GROS-leden bezorgen informatie voor de Hier Hoeilaart rechtstreeks aan de communicatiedienst 

van de gemeente. Meestal gebeurt dit voor aankondiging van grotere activiteiten zoals 11.11.11, 

broederlijk delen, duurzame doendersdag,… De afspraken hierover zijn gekend. 

https://www.hoeilaart.be/van-hier-tot-ginder


Initiatieven 
 

17.   Kalender 

o Voorbije initiatieven (feedback) 

o Komende initiatieven (overzicht) 

De aanwezigen gaan ermee akkoord om vanaf nu in bijlage bij de agenda en het verslag een kalender 

met nuttige data en info toe te voegen. Zo moet het overzicht niet telkens in het verslag opgenomen 

worden. Dit maakt het ook handiger om later het werkingsverslag op te maken.  

Vraag aan Marijke: meest actuele informatie bovenaan het lijstje plaatsen (moet nog gebeuren).  

  

18.   Meifeesten 2018 

Rein overloopt de stand van zaken in verband met de zaterdagactiviteit tijdens de meifeesten. Hij 

bezorgt later nog een TO DO- en materiaallijstje voor die dag maar dient zelf nog een aantal dingen 

af te wachten. In afwachting hebben we het alvast over onderstaande elementen:   

 

 5 activiteiten op het GROS-programma voor ‘Gastland Palestina:  

o Palestijnse proevertjes – kookdemonstratie: humus – tabouleh (gratis proevertje) 

 incl. kookboekenlegger met beetje info over oa olijfolie, receptjes,… 

o + aansluitend stand wereldwinkel waar ook een aantal producten verkocht worden. 

o Palestijnse Dabkedans door groep jongeren > interactief: bezoekers kunnen meedoen 

o Schrijf je eigen naam in kaligrafie (voor kinderen) en maak badge (bij workshops 

buitenspeeldag) 

o Familieportret maken  

  

 Verwachte uitgaven 

o ambassade zorgt voor kok – dansgroep – begeleider voor kaligrafie  

o GROS zorgt voor ingrediënten en klein materiaal 

 Rein maakt afspraken met ambassade voor aankopen en hoeveelheden 

 Rein stuurt mail naar Beatrijs met hoeveelheden bij bestelling wereldwinkel 

 

 Wereldwinkel verkoopt zelf nog o.a. chips, tahin en olijfolie uit Palestina - …  

 

 Mikken op ongeveer 500 personen die hapjes zullen proeven (Rein kocht al potjes en lepeltjes) 

– lijst ingrediënten is bekend, hoeveelheden nog te bepalen > Sandra doet de test en bezorgt 

een raming aan Rein. Op basis daarvan kan bestelling gebeuren bij: Delhaize – Wereldwinkel - 

Aankopen te doen in Brussel ? - ander materiaal dat nodig is (bakjes, potjes, lepeltjes,…) 

o Doosjes te voorzien voor eventuele restjes die mee naar huis kunnen 

o Marijke bezorgt Sandra een foto van schaaltjes voor de hapjes  

 

 Inrichting tent kan met materiaal dat er al is zoals banners, vlaggetjes ophangen,… 

o Tent zal er staan en hoeft ook niet afgebroken te worden zaterdagavond. 

 

 Materiaallijst:  

o Waterkoker + stroom!!  

o Kookpotten - kampeerkoelkast: wie kan hiervoor zorgen? 

 

 Start: 13u – opbouw vanaf ’s ochtends, geen auto’s meer vanaf 12uur! – opruim om 17u 

 

 Opbouw GROS vanaf 10 uur! 

o Marijke: overzicht en takenlijstje bezorgen met oproep en vraag voor hulp/reactie 

o Rein maakt doodle opdat er af en toe afgewisseld kan worden 

 

 Vrijwilligers: Maryleen - Carmen na 14u - Beatrijs en Frank + Wereldwinkelvrijwilligers? -  

Sandra laat nog iets weten - Agnes: iets rustigs – Aletha – Rein – Anita – Marijke ? 

 

 Vanaf 13u: 

o 1 persoon voor ‘kleine problemen’ – algemeen aanspreekpunt 

o Kookstand:  1 persoon begeleiding: Rein, ook vertaling indien nodig + te vervangen 



o Wereldwinkel: bemannen zelf stand 

o Dansgroep – kan vrij autonoom optreden: 1 persoon voor begeleiding groep 

o Fotostand: 1 persoon 

o Kaligrafie + badges maken: 3 vrijwilligers 

 

 Materiaal uit GROS-kast in GC Felix Sohie: klaar te zetten en tijdig verhuizen  

o Marijke kan vooraf al materiaal stockeren als dat makkelijker is voor aanvoer/afvoer 

 

 Marijke navraag doen of er draagbare geluidsinstallatie beschikbaar is bij jeugd/sport/?   

o Uitlenen bij provincie? – navraag doendervolk of zij materiaal lenen > extra vragen? 

 

 Bezoek ambassadeur: Annelies zal Marijke hierover nog informeren. 

o College opteert voor een informele ontvangst > er komt nog bericht met vraag voor 

bezoek - burgemeester aanwezig of afvaardiging college? 

o Oxfampartner uit Palestina zal mogelijks ook aanwezig zijn (rond 15 uur) 

 

 Doel van dergelijke initiatief: inleven in cultuur!! 

 

19.   Duurzame Doendersdag – 6/10/2018 

We bespreken dit punt na de meifeesten. In elk geval zijn er intussen al een aantal mogelijke 

partners die die dag een activiteit willen organiseren.  

o Voorstellen – inspiratie ? >> mogen zeker nog bezorgd worden 

o Combinatie met Repair Café – Fashion Swap – Tweedehandsbeurs > OK? 

o Voorstel milieu/klimaatteam > film ‘An inconvenient Sequel’  

o Etentje LEEF-foundation 

o Debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (organisatie adviesraden) 

Vanuit de vergadering rijst de vraag wie het geheel zal coördineren en in goede banen leiden. We 

dienen erover te waken dat dit beheersbaar blijft. 

 

Allerlei 
 

20.   Varia 

 Navraag doen of Laura Derom intussen terug is van ervaringsreis en wanneer zij verslag kan 

uitbrengen + interview voor VHTG? 

 Marijke informeert ook naar de ervaringen van Lincy De Letter (ervaringsreis Cambodja) 

 GROS-post: vanaf nu ter inzage tijdens vergadering 

 Vrijwilligersacademie: uitnodiging voor 2 infoavonden > zie bijlage 

 Herinnering bedanking vrijwilligers op 3/5 – inschrijven via www.hoeilaart.be/ikvrijwillig   

 Ter info:  

o Adreswijziging: GROS-correspondentie naar Jan van Ruusbroecpark 

o Gros-archief verhuist naar kasteelhoeve – materiaal GROS blijft in GC Felix Sohie 

 

 
 
Komende GROS-bijeenkomsten 

Dinsdag 15 mei (!! Gewijzigde datum): lokaal ‘t Roth 

Donderdag 21 juni: lokaal ‘t Roth 

Dinsdag 11 september: lokaal ‘t Roth  

Woensdag 10 oktober: lokaal Bakenbos wegens verkiezingen 

Donderdag 15 november: lokaal ‘t Roth 

Maandag 10 december: lokaal Sloesveld 

 

http://www.hoeilaart.be/ikvrijwillig


TO DO LIJST GROS 08/03/2018 >> voor opvolging 

  

WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

  

STAND VAN ZAKEN  

Oxfam Solidariteit en 

inzameling gsm’s.  

Sandra Sandra tracht hen een 

laatste keer hierover te 

contacteren 

scholen verwittigen dat 

ze alert moeten zijn 

wanneer aanvraag 

gedaan wordt om via die 

weg inzameling te doen 

– vb vorig jaar in SC 

Oxfam lessenpakket. 

Beatrijs zal Vera vragen 

om Nico te contacteren om 

op school langs te komen.  

Beatrijs   Groene Dal wil WW 

bezoeken? – Beatrijs 

neemt mee naar 

vergadering WW 

Er wordt afgesproken dat 

Carmen instructie aan De 

Serrist geeft om de 

resterende exemplaren 

van VHTG af te leveren 

aan de balie van het GC 

Carmen, Jan OK: Carmen bevestigde 

dit en Marijke deed 

navraag bij Carmen/Rein 

wat  best met die 

exemplaren te doen. 

OK: GC – gemeentehuis 

– sociaal huis – 

wereldwinkel – VTW – 

burgerzaken – reserve 

voor activiteiten GROS + 

3 exemplaren archief 

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 > Marijke  Marijke informeert intern 

of er afspraken zijn rond 

dergelijke aanvragen en 

welke procedure in de 

toekomst gevolgd moet 

worden.  

Marijke probeert ook uit 

te zoeken bij wie we 

terecht kunnen met 

eventuele vragen over 

Damiaanactie (nationaal) 

OK: CBS geeft hier in 

principe gewoon 

goedkeuring voor 

 

Dergelijke aanvragen 

(ter info) bezorgen aan 

GROS om op de hoogte 

te blijven van deze 

acties + overlapping 

trachten te vermijden 

 

 

Het collegeverslag ivm de 

wapenstilstandsherdenking 

doorgeven. 

Annelies OK Marijke bezorgt nog 

briefje met antwoord 

namens CBS  

 

 

 

 

 

Dringend navraag 

doen! 

Marijke via mail 

Frank is 

contactpersoon >> 

contacteerde intussen 

groepje – zijn vrij op 

11/11 – dringend te 

weten komen wat 

gemeente eigenlijk 

van plan is op 11/11 

Cultuurraad ? – 

heemkundige kring 

tentoonstelling ? – 

marijke vraagt aan 

annelies wie hiermee 

aan de slag zal gaan 

>> kan aansluiten bij 

de 11.11.11brunch 

rond 14.30/15u vb in 

cafetaria 

 

Frank neemt contact 

op en legt vast 



Een artikel in VHTG en in 

De Serrist over 

Ekimanyelo. 

Maryleen * Artikel is klaar en 

nagekeken door Rein > 

klaar voor publicatie 

* in VHTG: maand juni + 

wordt bezorgd aan Greta/ 

Serrist/ Michel Van 

Mullem/…  

Klaar voor planning 

VHTG juni 

 

 

Fair Trade trekkersgroep Anita Vergadering op 11/4 

(lokaal TERDELLE) 

Uitgesteld – nieuwe 

datum:  

Annelies vragen om een 

paar data voor te stellen 

– liefst niet op woensdag 

Fair Trade: kaartje op 

website aanvullen 

Contact met Sequoia, 

Delhaize, Isca/Holar 

Anita & Carmen  Anita spreekt aan – 

carmen werkt verder uit 

GROS & FairTrade 

foldertje 

Rein Gegevens actualiseren 

 

TO DO (na meifeesten?) 

Contact Jeugdraad ivm 

goed doel + uitnodigen 

voor 8 maart >> voor 

17/4! 

Beatrijs > 

Marijke 

* opnieuw uitnodigen 

voor volgende 

vergadering 

OK maar Louise Foulon 

verblijft nog in het 

buitenland >> GROS 

mei 

Financieel verslag Beatrijs Beatrijs bekijkt na deze 

vergadering met Marijke 

hoe opvolging best kan + 

afspraak voor overzicht 

toekomst 

OK – langsgegaan bij 

Brecht 

 

Marijke vraagt na  

hoe ver het staat 

Steun aan Leef Foundation Aletha Bijkomende informatie 

rond voorwaarden 

transport verzamelen > 

besluit GROS op basis 

van deze gegevens 

Uitgesteld – navraag 

doen bij 4de pijler hoe dit 

werkt? 

Navraag bij Aletha of ze 

al meer weet – Anita 

mailt 

Duurzame Doendersdag – 

6 oktober 

Iedereen Nadenken over mogelijke 

invulling van deze dag – 

suggesties bezorgen  

 

 

 

 

Wie coördineert 

organisatie?  

Samenwerking Gros – 

milieu/klimaatteam – 

eventueel nog andere 

raden > bekijken op 

interradenoverleg? 

 

 

Rein: jan lenaerts wil die 

dag vanuit cultuurraad 

graag lijsttrekkersdebat 

organiseren – wordt nog 

besproken in DB 

cultuurraad – meer 

adviesraden bij 

betrekken indien 

mogelijk – te bekijken 

op interradenoverleg  

Eric: milieu/klimaatteam 

– film? 

 

 Als er wereldmarkt 

georganiseerd wordt > 

uit te nodigen in juni!! 

Steun aan Broederlijk 

Delen 

Rein/Marijke Te agenderen op 17/4 

 

Was vorige keer 

uitgesteld 

Steun aan UHWC (punt 

4.2 – 8/3/2018) 

>Beatrijs/Sandra 

* Rein 

> Storten steun 

* Artikel maken 

 

Online bevraging ivm 

adviesraden invullen (punt 

7.2 – 8/3/2018   

interradenoverleg) 

Iedereen Uiterlijk eind april Herinnering!! 



Meifeesten: afspraken en 

hulp 

Rein Maakt afspraken + 

verdere voorbereiding 

 

Overzicht financiën Marijke / Beatrijs Voorstel overzicht voor 

opvolging maken 

Zie voorstel 

Stand van Sri Lanka 

tijdens meifeesten ? 

Agnes Navraag doen bij Diederik Geen deelname indien 

niet onder GROS-vlag 

(nu focus op 1 land) 

   Meifeesten: in toekomst 

te bekijken hoe we dit 

via GROS oppikken voor 

de verschillende 

organisaties die standje 

hadden in verleden 

  27/4 solidaire maaltijd 

(Buizingen) Sri Lanka 

 

 

ADVIEZEN – voor 

opvolging 

 

  

2016:  personeels-

bezuiniging ten nadele 

ondersteuning GROS 

  

2016 – samenstelling 

raden/lidmaatschap van 

een raad 

  

2017 – 

novemberplechtigheden 

OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank 

is contactpersoon rond deze materie 

OK, antwoord Annelies 

tijdens GROS – Frank is 

contactpersoon rond 

deze materie 

  

>> zie hoger! 

   

  

ALGEMEEN 

  

   

Uitbetalingen toelages (zie 

verslag) 

Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen Zie verslag over dit punt 

 

 

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Tijdelijk: Marijke  

 

  

 

 


